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=S-Sfi,S-,
DenganmenyebutrlanaA[IIo].Yaz.gMchaPengasth

lqgiMqhaPenyayang

Menurut ijma ulama, ayat-ayat dalam surah ini diturunkan di
Makkah (makkiyyah). Adapun jumlah ayatnya adalah 83 ayat. Nanun
demikian,  sekelompok  ulama  mengatalqu  `Bahwa  fiman  Allah
SWT,  FSSfl'.3.]#C`=3=5    ..Dan  Kami  menuliskan  apa  yang
telch  mereka  kerjakan  dan  bekas-bekas  yang  mereka  tinggalkan,"

(Qs.  Yaasiin  [36]:  12)  diturunkan bckenaan  dengan  masalali  Bani
Salanah  dari  kalangan  Anshar  ketika  melcka  ingin  meninggalkan
rumah-rLmahmerekadrnpindahkesampingmasjidRasulullchSAW,
sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Dinyatakan dalam Sunan Abu Daud, dari Ma'qil bin Yassar,
dia berkata: Nal]i SAW bersabda,

+u-~j= j= J± ,Jij!
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"Bacchanlah    surch   Yaasiim   kapada    orangorang   yang

mevinggal di antara kalian:^

AI Ajiri menyebutkan dari hadits Ummu Ad-Darda`, dari Nabi
SAW, beliau bersabda,

# &i '# °y! c±. :;i 3f fi± ,d a a
rl

"Tidck add seorang rna)ri:i pun yang dibacakan surch Yaasin

kapadrnya,   kecuali   AIlch   akan   menber{kan   keTmrdahan
kepadrnya:2

Dinyatakan dalam Musnad Ad-Darimi, dari Abu HurairalL dia
berkata:  Rasulullah  SAW  bersal]da,  "Baxangrz.ape  ytzzzg  z»e7»baca

surah Yaastin peda suafro malan karena mencari keridhaan Allah,

I  Hadits  ini  dikufty  olch  As-Suyuthi  dalam A/ I/imiz.-' jlJ rfubfr  (I/121®  dari

riwayat Ahmad dalam j4/ Wasnnd (Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa`i, Ibnu Hibban,
Ath-Thabranidalan]4/iKlabz.r,AIHakindalamt4/Musfimrfu:£danAIBamaqidalan
ds-S#urn,  dari Ma'qn bin Yassar,  dan dia menyebuthamya dalam 14/ /a7»z.' A£A-
JsfragAz.r dengan nomor 1344. An-Nawawi nengatahan dalam i4/ i4dzhar, `Tsmdnya
dAa'z# dan di dalarmya terdapat dua perawi yang tidak diketahui, akan tetapi tidak
dinilai dtia'z/ oleh Abu Daud." Ibnu Hajar berkata, `Tbn)I AI Qathha menilainya
cacat  dengan ketidak beresan,  ketexputusan,  dan tidak dikefahui perawinya,  Abu
Utsman dan ayahaya yang disebut An-Nchdi." Ibnu AI Arabi mengrtip dari Ad-
Daraquthni, bahwa hadits ini adalah isnadnya dha'z7 dan mafamya tidak diketahui.
Dia  berkata,  `Hadits  dalam  bab  ini  tidalc  shafal-fr."  Lin  4J Janl.'  ,4J Kab!.r  wfl
H¥mD¥b"u"#]:i]e?hs_suyuthida|am"/amJWKabfr(3/2918),darinwayatAbu

Nu'aim dalam .4J Zrl.fyaA,  dari Abu Ad-Darda`  dan Abu Dzar secara bersarman.
Hadits ini terdapat dalam raJkfais j4/ jJabl.r dalam takhrij hadits Ar-Rafi'i j4/ Kabz.r
dalam pehoahasan tentang jenazah, juz  1, hal.  104 nomor 734 daha bab: tentang
`Bacalah sunh Yaasiin kapada orang-orang yang meninggal di antara kalin" Dia

berkata, `Penulis kitab +4/ Fz.rdaus nenyandarkamya dari jalur Ma- bin Salin
dari Shafivan bin Anqu dari Syuraih, dari Abu Ad-Darda` dan Abu Dzar, Keduanya
berkata:  Rasulullah SAW bersabda, "rz.dck ado Seowng nyaf pun... " Hadits ini
juga  terdapat  dalam  Kane  4J  'C/mmaJ  (15/563),  normr  42187  dalan  ra[/gz.#  AJ
Muhtadhar Min Rivaayati Abi Nu 'aim, darn A:bu AldrDarda`  dan jRlbu Dzal -seeala
busamaan
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maka Allah mengampuni dosanya pada malan itu."3  @hiwayatkan

juga oleh Abu Nu'ain AI Hafizh).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah
SAW befrshoda, .`Sesunggu,hnya tiap-tiap sesuatu tw memiliki hati dan
hati AI  Qilr`an  adalah  surah  Yaasiin.  Barangsiapa yang  membaca
surah Yaasiin, maka Allah akan menatat untwkn:ya pchala membaca
A/ g#r`a„ Sehanyat sepct/wfe ha/I..'4 Dia berkata,  `Hadits ini gfoarz.b,

dan  di  dalan  isnadnya  terdapat  Harun  Abu  Muhammad,  seorang
syaikh  yang  tidak  diketahui.   Dalam  hadits  bal]  ini  juga  terdapat
riwayat  dari  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq,  dan  hadits  Abu  Bckar  Ash-
Shiddiq tidak sAaAz-A dari sed isnadnya. Karena isnadnya d7Za 'z/:

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
``Sesungguhnya   di   dalam   AI   Qiir`an   terdapat   satu   surch  yang

memberikan  syafa'at  bagi  pembacanya  dan  memberikan  anpurlan
bagi orang yang mendengarkannya, yaitu surah Yaasin, yang dalan
kitab  Taurat  disebutkan  AI  Mu 'immah."  Scoiiramg  sadrato;tout beitAIrya,
"Apakah itu AI Mu'inmah?" Beliau menjawab,  "ya7Ig me"berz.ha#

kenikmatan   bagi   pembacanya   berupa   kebalkan   di   dunia   dan
menchannya dari goncangan-goncangan a:Ich:irat, sehingga ia disebut
ad-daaf i`ch ®enolck) dan al qaadhiyah ®emutus)." Seorang sohaltoat
ber[anya, "Wahai Rasulullah, bagalmana itu teri adi?" Beliau bersabda,
"Mencegch  orang  yang  membacanya  dari  segala  kyahatan  dan

memenwhi    sem:un    hajatnya.     Barangsiapa    yang    membacanya

3 in Ad-Darin dalan kitab Kewf¢maa#-Kewfamaan j4/ gwr`¢#, dan disebutkan

oleh  Ibnu  Katsir  dalan  Tafsimya,  dari  riwayat  Ibnu  IIibban  dalam  Shahihnya
dengan sedikit perbedaan redaksi (3/563). Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam
j4/ /aml. ' .4sfe-£bag4z.r (2/184) dari riwayat Abu Nu'aini dalam .4/ Hz.fyafe, dari Ibnu
Mas'uddandiamenilainyad7!a'zJdengansedikitperbedaanredaksijuga.

4 in. At-Timidzi, dalam pembahasan tentang Keutamaan-Keutarman AI Qur`an,

bab: Tentang Keutamaan Sunh Yaasiin (5/162, nomor 2887).
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diperhitungkan untukyia  dun puluh  hatiah,  dan  barangsiapa yang
mendengamya    din    mendapatkan    saperti    seribu    dinar    yang
disededhkan di jalan Allah sebagal belas kasihan dan saperd seribu
kurban,   serta   dicabutnya   darinya   segala   macam   penyakti   dan
fede»gfa.an.'£  Demikian  disebutlran  oleh  Ats-Tsa'labi  dari  hadits
Aisyah, At-Tirmidzi, dan AI Hahim dalam Ivawadz.r 4/ UsA"/, dengan
isnad dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Dinyatakan   dalam   Musnad   Ad-Darimi,    dari    Syahr   bin
Hausyab,   dia   behata:   Ibnu   Abbas   berkata,   `q3arangsiapa   yang
membaca surah Yaasiin ketika berada di waktu pagi, dia akan diberi
kemudahan  pada ' hari   itu  hingga  petang.   Dan  barangsiapa  yang
membacanya di tengah malam, maka dia akan diberi kernudahan pada
malanituhinggapari..rd

An-Nul]has7 menyebutkan dari  Abdunahman bin Abu Lalla,
dia berkata, `Setiap sesuatu memilild hati den hati AI Qur`an adalch
surah Yaasiin. Barangsiapa yang membacanya di walrfu siang, maka
dicukupkan  keinginannya,   den  barangsiapa  yang  membacanya  di
waktu malam, maka akan diampuni dosanya."

Syahr bin Hausyab berkata, `Tenchuni surga hanya membaca
surah Thaahaa dan Yaasiin saja."

Ketiga hadits ini dinilai magivf ' (sampal pada Nabi SAW) oleh
AI Mawardi,8 lalu dia berkata: Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu

5 Hadits ini dengan sedikit perbedaan reddsi disebutkan oleh AI Alusi dalam RzfA

j4J „a 'a#!. (7/193,  194), dari riwayat Abu Nashr As-Sajazi. Hadits ini dikolnentari
oleh AI Baihaqi dan dia berkata, `"irlianmad bin Abdurrahlnan bin Abu Bakar AI
Jad'ani mmyendin dari Sulaiman bin Difa', dan dia mungkar.

6 in Ad-Dariri dalam pembahasan tentang Keutanraan-Keutamaan AI Qur`an,

bab : nomr 2 I .
7Lih.J'ut,4Jfty`an(3/381).
8 Lib. Tdsir AI Mamardi (5/35).
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Abbas, dia berkata:  Rasulullch SAW bersabda, "Sesw#ggw4mj" rj.¢p-
tiap sesuafu memiliki hati dan hati AI Qpr`an adalah surch Yaasiin.
•Barangsiapa   yang   membacanya   pada   suatu  malan,   dia   diberi

kenndaham pada un,lan  itw.  Barangsiapa yang menbacanya peda
suat  ha:ri,   dia  diberi  kemndahan  pada  hari  itu.   Sesungguhnya

penghani surga diringankan menii,baca AI Qprr`an, dan mereha tidak
membaca sesuafu darinya kecudi surch Thachaa dan Yaasitm."

Yahya bin Abi Katsir berkata, `Telah sanlpai kapadaku bahwa
orang yang membaca surah Yaasiin pada suatu malam, dia akan selalu
berada   dalam   keadaan   gembira   hingga   pagi.   Barangsiapa   yang
menbacanya ketika pagi,  maka dia berada dalam keadaan gembira
hingga   petang.   Orang   yang   telah   mencobanya   memberitahukan
kapadaku. Denrikian juga yang disebutkan oleh Ats-Tsa'1abi dan Ibnu
Athiyych.„

Ibnu   Athiyyah   berkata,9   `Hal   itu   dibenarkan   oleh   hasil

pereobaan."

At-Tirmidzi AI Hakim menyebutkan dalam Ivtm4/adi.r i4/ U$4w/,
drri    Abdul    A'la,    dia    berkata,    `Muhammad    bin    Ash-Shalt
menceritakan kapada kami, deri Umar bin Tsabit, dari Mulianrmad bin
Marwan, dari Abu Ja'far, dia berkata: Barangsiapa yang mendapatkan
hatinya keras, hendaknya dia menulis Yaasiin di dalan gelas dengan
kunyit, lalu meminum air yang ada di dalamnya."

Ayahku  menceritakan  kapadaku,  dia  berkata,  "Ashram  bin
Hausyab menceritakan kapada kami dari Baqiyyah bin AI Walid, dari
AI  Mu'tamar  bin  Asyraf,  dari  Muhammad  bin  Ali,  dia  berkata:
F`asNIlullch SAW bersab;bda, ``AI Qur`an lebih baik dart segala sesuatu

selain Allah dan keutanaan Ail Qur`an atas semua perkataan seperti

9 Lull AI Muhamar AI Wdyiz (13118S).
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keutanaan      ALIlah      alas      mahi:Ink-Nya.      Barangsiapa     yang
mengagungkan  AI   Qiir`an,   maha  Allah   alarm   mengagunghannya.
Kehormatan AI  Qil:r`an di sisi Allah  sepend kehorl'natan  orang tua
terhadap anaknya. AI Qii:r`an adalch pemberi syofact dan hatich yang
benar bagi orang yang diberi syafaat. AI Qii]'`an me:i'nberi syafaat dan
orang yang diberi syafaat olch AI Q]ir`an adalch be:I'iar. Orang yang
menjadikan   All   Qur`an   di   depannya   ®edoman),   maka   ia   ahan
membowanya   ke    surga.    Dan    orang   yang   menjadikannya    di
belakangnya (dipalingkan), ia akan membowanya ke neraka.  Orang-
orang yang ha:fal AI Qpr:r`an, mereka adalah orang-orang yang mndch
mendapatkan rch:mat AIlch dan bexpa:kaian caha:ya ALllah serta orang~

orang  yang  mengdyarkan  kalan  Allah.   Orang  yang  menjadikan
mereka sebagal wall, maka AIlch akan menjadi walinya. Dan, orang

yang memusuhinya, maka dia telch memusuhi Allah.

Allah SWT berkata.. Wahi orang-orang yang hof;al AI Qur`an,

penuhilah  seruan  Tuha:n  kdian  dengan  mengagungkan  kitab-Nya
hiscaya  ia mena:mbchkan kecintaan kepada  kalian  dan menjadikan
kalian dicintal olch hanbarhamba-Nya.  Orang yang mendengarkan

qira`ch  AI  Q|l:r`an  dicegch  dari  bencana  dunia  dan  orang  yang
membaca AI Qiir`an dicegch dari bencana akhirat. Barangsiapa yang
mendengarkan safu ayat dart kitab Allah dia mendapatkan apa yang
lebth  utana  de[ri  apa  yang  ado  di  bowch  arsy  hingga  batasnya.
Sesungguhnya di dalan kitab Allah terdapat satu surch yang disebut
AI  Azizah  dan  orang  yang  membaca:nya  disebut  Asy-Syariif  (yang
mulia) pada hart kianat dan mem,berikan syafaat kepada pembacanya
lebih dari satu musim, yatfu surah Yaasiin."

a



Ats-Tsa'labi    menyebutkan    dari    Abu    Hurairah,    bchwa
Rasulullah   SAW   bersabda,   "Bara!#grz.apa  );¢ng   "embacar   "rati
Yaasiin pads malan Jun'at, maka dia diampuni dosanya."

Diriwayatkan  dari  Anas,  bahwa  Rasulullah  SAW  bersal>da,
"Barangsiapa yang masuk kubur, lalu dibacakam surch Yaasiin. maka

ALllch akan meringankan mereha pada hart itu dan dia mendapatkan
kebalkan sejumlch 7urrf uya."

Finan Aual :

ri:±±ji5G©afa-t*`&£©±i:fei:jj.`S©ji.
©p=1t,j#'tJgiv`©

aYaa slim. Demi AI Qur`an yang penuh hikmah. Sesungguhnya

kanu salah seorang dart rasul-rasul, (yang berala) di atas jalan

yang lurus, (sebagal wahyu) yang dirfurunkan oleh Yang Maha
Perihaso /¢gr. „¢A¢ Pt!nyny«»g. " (Qs. Yaasiin [36] : 1-5)

Fiman   AIlah   SWT,    *!.   Tentang   gz.7itz`aA   Yaasiin   ada
beberapa  versi:  Ulana  Madinah  dan  AI  Kisa`i  membacanya   j}.

±5313,I.ffi   "Yaa  siin.  Demi  AI  Q]J;r`an  yang  pemh  hikmch,"
dengan id8ham (meleburkan) #2f7z pada wazf .

'° Hadits itu dengan lafazhnya, "Barangsiapa yang membaca surah Yaasiin pada

suatu malam, maka ia diampuni dosanya," tanpa menyebutkan pad& rna/an /."in 'af.
HR Abu Nu'ain dalan 4J Hz.fyafa, dari mnu Mas'ud. Lib. K¢ne 4/ 'LrmmaJ (I/580,
nolmr 2626).
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Abu Amni dan AI A'masy, serta Hamzah meninacanya :I+i
dengan ichhar Oelas) nq». Isa] 1 bin Umar membacanya fr+i den'gan
nashab nun.

Ibnu Abbas, Ibnu Ishal[ dan Nashr bin Achin menbacanya

cr+1 dengan harakat famsrch.12 HarLm AI A'war, dan Muhammad bin
As-Samaiqa`membacanyafr+£denganharakatdham7maApada7Icf72.t3

hilah  kelina  gz.ra`aA   itu.   gz.ra`aA   yang  pertama   dengan
idcham atas apa yang dianggap wajib dalam bahasa Aral], karena 7!zf»
diid9hamkan pada waaf. Onng yang menjelaskan bel]rata, "Jalan huruf
hijalychdiwakafranpadanya."

Sibawaih]4 menyebutkan dengan gz.ra `aA  mashab  ®erharakat

/8ZAczA) dan menjadikamya dari dua hal: Pertama: Ia menjadi 7»cz/'zz/
den  dia  tidak  merfuAn}kannya,  karena  menunltnya  adalah  nama
asing  (non-arab)  yang  kedudukannya  saperti  lrata  IIabil.  Adapun
maksud bacaannys adalah i+. j'3l `Thgatlah Yaasiin!" Dan, Sibawaih
menjadikannya  sebagai   isin  dalam   surah  itu.   Pendapat   lairmya
menjelaskan, gz.ra `ch dengan harakat/8fAaA, saped hal/zz dan az.#¢.

Sedan8lran gz7ia `ch dengan facLsr¢A, maka menunlf AI FarTa`,15

ia menysrupai pehataan orang Arab, /.z.z.r /aa a/a/. 16 Bendasarakan hal

]]IsabinUmaradalalmlqri'Kufah,wafattaliun156.Biografin]raterdapatdalam

2HLgb8f,:f`£{%m:::±hryag#a#ig=+(eLh/€:3|.gai_dalan."JfuAfroabkaya

Ibnu Jinni (2/203), dan telah disebutlran oleh An-Nul]has dalam Afa 'tEzzzz. i4/ 0%r `a»
(51471),  I'rab  AI  Qur`an  (3r381),  dan  Aha Ha;yyan  dalam AI  Bahr  AI  Muhith
(7/,32f!;.

14Lih.,4JK!.fob(280).
"Lib.dfa'anii4J9ar`an(2rs71).
]6  Perkataannya, /I-fr ha  a/a/ malmanya Aagga»  Q)enar-benar alni tidak  akan

lakukah), dan ini dkyengimalran untuk suapah.
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ini, maka 4+1 ndalah sumpah. Denrikian yang dikatakan oleh lbnu
Abbas.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   ia   menyerupai   kata   a»rs,
hadzdzaam, haa`ulad`  den riqaasy. Dan, qira`ch de"g;an dhammah
menyerupai  mztndzz4,  Aaz.tszf,  dan gafAfAzf .  Dan pangrilan untuk  satu

orang,  jika  kamu  katakan,  );cla  rtI/.zt/w,  bagi  orang  yang  berhenti

padanyaL

Ibnu  As-Samaiqa`  dan  Harun  berkata,  "Dinyatakan  tentang
tafsinya, )"  ra/."/«.  Jadi  yang  lebih utana adalah dibaca dengan
dhammah."

Ibnu AI Anbari berkata, "Yaasiin, lalu berhenti (waqaD, bagi
orang yang membacanya sebagai pembukaan surah. Dan, orang yang
berpendapat,  'Malma Yaasiin, )/tza  r¢/.%/cf  ®ai pria),  maka tidak  ada
waqafpndanya'.''

Diriwayadran dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, serta lairmya
bahwa maknanya, )" z.usaa[»ef aal manusia). Mereka berkata tentang
firman     AIlah     SWT,     art'J£*jp#£     "6;oi.r#/,     Kese/.¢ftfera!a#
dz./z.mpaAfazz»  &fus  J7rycrs,"  maksudnya,  kepada  keluarga  Mulanmad.

Sa'id bin Jabir berkata, "Ia adalah salah satu nana dari nania-nana
Muhammad.  Adapun  dalilnya  firman  AIlal  SWT,   afi#-T;j`a€£
'Sesunggwhnyaka:nousalchseorangdarirasul-rasul`."

As-Say)rid AI Hamiri berkata,

Wahaijivajanganlahmembertkannasehatyangtwhs

Unfuk berusaha mencintoi keoual,i kepada kel:uarga (aalu)
Muhammad.17

"  Ball syail iri tedapat dalam AI Muharrar AI  Wtyiz {131\6, dr AI Bahr AI

Muhith(71323).
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Abu Bakar AI Warraq berkata, `Maknanya, wahai pemimpin
manusiaL" Ada yang mengatakan, "Sesungguhpya ia adalah nana dari
nana-nana Auah." Demikian yang dikatakan oleh Malik.

As)thab   meriwayatkan   darinya,   katanya,    "Saya   bertanya
kapadanya, apakah sescorang hartis menamakan dirinya Yasin?" Dia
menjawab,   "Saya   tidak   melihatnya   hanis,   karena   Allah   SWT
bediman.  £5}b,l'.;Sno L;±. `Yaa siin.  Demi AI  Qur`an yang penuh
AjfroA. ' Dia mengatakan, Thi nana saya, Yasin'."

Ibnu AI Arabi berkata,18 "hi adalah perkataan yang baik. Hal
itii, lrarena hamba dapat mengambil nana dari nana Tuhan, jika itu
barian  dari  malma  nania  itu,  saperti  perkataannya,  '¢a/z.7%,  gczadz.r,

Twiid, munkallin.

Adapun inam Malik melarang menberi nana dengan nana
Ydsin, karma ia adalah salah satu nana dari nana-nana Allah yang
tidck  dikctahui  maknanya.   Baran8lrali  malmanya  memang  hanya
untuk Ttlhan, sehingga tidak diperbolehkan untuk dipergunakan oleh
hanba.

Jika  dikatakan,  Allah  SWT  telah  berfiman,  a:l'j|*`S#£
``lyaihL) , Kesejahieraan dilinpchkan atas Ilyas ,"`9 "cka k:armi jarNIatolto,

`Hal itu ditulis  dengan hunif Abjad,  sehingga diperbolehkan untuk

mengambil  nana  darinya.  Dan,  inilah  alasan  dari  perkataan  Imam
Malik Namun di delamnya terdapat masalah. Fya//czAw a '/a7%.

Sebastan ulama  berkata,  "Allah membuka  surah  ini  dengan
Yan` dan Siin, dan dalam keduanya terdapat kumpulan kebaikan. Apa

yang dibuka dengan huruf ini menunjukkan bahwa ia adalah hati dan
hati  adalah  yang  memerintah  dalam  tubuh.  Demikian juga  Yaasiin

]8|th4Aha.4/fty`a7I(4/1608).
`9 Qs. jthsbaaflint [37]: 130.
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adalah  yang  menberi  perintah  kepada  semua  surah  dan  meliputi
semun AI Qur`an. Mereka kemudian berbeda pendapat dalan hal itu."

Sa'id bin Jabir dan Ikrimah berkata, "Itu (Yasin) adalah bchasa
Habsyin."

Asy-Sya'bi berkata, "Itu adalah bahasa penduduk Thayvi'." AI
Hasan berkata, `Ttu adalah bchasa srfu Kilab.

AI  Kalbi  berkata,   ``Itu  adalah  bahasa  As-Suryaniyah,   lalu
menjadi  bahasa  pembicaraan  orang  Arab  dan  menjadi  barian  dari
bchasa mereka." Malma ini telah dijelaskan dalan surch Thachaa dan
dalam muqaddinah buku ini secara detil.

AI  Qadhi  Iyadh  merangkai  pendapat  para  mufassir  tentang
makna Yaasiin. Dikisahkan oleh Abu Muhammad AI Makki, bahwa
dia  meriwayatkan  dari  Nabi  SAW,  beliau  bersabda,  ``4ha  memz./I.kz.

sepw/#fa  #¢ma  di. Sisz.  r#4a!%-fal."  Beliau menyebutkan,  di  antaranya

adalah Thaahaa dan Yaasiin yang merupakan nana beliau.

Menurut saya (AI Qurthubi): AI Mawardi menyebutkan dari
Ali  RA,20  dia berkata:  Saya mendengar Rasulullah  SAW bersabda,
``Sesungguhaya   Allah   telah   memberiha  nana   dalam   AI   Qur`an

sebanyak  dyuh  nama;   Muhammad,  Ahmad,  Thachaa,  Yaasiin.  AI
Muzammil, AI Medatstsir, dan Abdullah."2\ Demrikian yams dikatalRA
oleh AI Qadhi.

Abu  Abdulrahman  As-Silmi  mengisahkan  dari  Ja'far  Ash-
Shadiq,   balwa  Allah  memaksudkan,   ycz  sa)ryz.d  (ya  tuan),  untck
berbicara kapada Nabi-Nya SAW.

20 Lih. Tafsir AI Mawardi (4/5).
2'HaditsinidisebuthanolehlbnuAIArabidalamAAham.4/gwr`a#(4/1608),dari

Ibnu Abbas. Dia berkata, hadits ini tidak sAaAz.A.
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Diriwayatlran   dari    Ibnu   Abbas,    "*}    wchai    manusia,
maksudnya Muhammad SAW. hi adalch sunxpah, dan ia adalah salah
satu nana dari nana-nana Allah SWT."

Az-Zujjaj  belkata, "Ada yang mengatakan bahwa maknanya,
wahai  Muhammad." Ada juga yang mengatalran,  "Wahai laki-laki."
Ada juga yang mengatakan, "Walai manusia." Diriwayatkan dari Ibnu
AI Hanafiyyah,  "j=±,  artinya wahal Muhammad." Diriwayatkan dari
Ka'ab,  "i:}. adalah sumpah yang mama Allah bersumpah dengannya
sebelum  diciptakannya langit dan bumi  dengan selisih waktu 2.000
tahun.    Allah    berfiman,    "Wahai    Muhanrmd,    afil.i;j`a:i
`Sesungguhnya    ka:mu    salch    seorang    dari    rasul-rasul'."    AI:L@h

kemudian  berfirman,  £±i:fel:jj-ij   "Demz.  4/  gefr`a#  y¢»g pen"A
hikrrrah.''

Jika dikatakan bahwa f! adalah nana dan nana-nana Nabi
SAW,  dan  benar  bahwa  itu  adalah  sumpal,  maka  ini  merupakan

penghomatan sebagaimana yang telah dijelaskan.  Sumpah biasanya
dikuatkan dengan  adanya hubungan kapada sumpah yang  lain.  Jika
dikatakan  bahwa   f}.  adalah  panggilan,   maka  ada   sumpah   lain
setelahnya   untuk   menguatlran   risalahnya   dan   kesaksian   dengan

petunjuknya.

Allah  bersumpah  dengan  nana  den  kitab-Nya,  bahwa  dia
adalah  bagian  deri  rasul-rasul  itu  yang  diutus  oleh  Allah  dengan
wahyu-Nya kapada hamba-hanba-Nya den kapada jalan  yang  lurus
dari  keimanannya,  atau jalan yang  tidak  ada ben8koknya dan tidak
menyimpang dari kebenaran.

An-Naqqasy  berkata,  "Allah  SWT  tidak  bersumpah  dengan
salah seorang deri nabi-nal]i-Nya kecuali dengan Muhammad SAW,
karena di  dalam  hal  itu terdapat pen8homatan baginya bagi  orang
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yang    menakwilkan   bahwa   Yaasiin    artinya    ycz   sa)ryz.d   (wahai

peminpin).  Rasulullah  SAW  telah  bersabda,   '4ha  oda/aft  so}yz.d
toeminpin)anakAdrmt.»22

AI  Qusyairi  mengisahkan,  Ibnu  Abbas  berkata:  Orang-orang
kafir Quraisy berkata, `Kanu bukanlch scorang rasul dan AIlah tidak
mengutusmu kapada kami!" Allah bersumpah dengan AI Qur`an yang

penuh hikmah,  bahwa Muhammad  adalah  salah  seorang  dari  rasul-
rasul itu.

4/   fJafa.i.in   artinya   a/   mzfAaifem   (yang   penuh   hikmch),
sehingga ia tidak pemah salah dan bertentangan,  sebagaimana Allali
SWT  berfiman,  frfl:=g:i "Jdyaf-nya!try¢  dz.sas%#  de»gr»  r¢pz.."23
Demikian  disusun  rapi  bahasa  dan  maknanya,  sehingga  tidak  akan

pemah rusak. Dan, ia bisa menjadi ±i:i bagi AIlah, yang berarti al
muhakkin,  dengan faczsraA huruf ha/  saperti a/ a/I.z.7„ yang berarti cz/
mzf '/I.7» Orang menyckitkan)."

±:±±te,S  ``prang  berada)  di  atas  jalan  yang  lurus,"
maksudnya, agama yang lunis, yarfu agama Islam.

Az-Zujjaj   berkata,   `Di   atas  jalan   para   nabi   yang   telah
mendahului kamu." Dia juga berkata,  afj:jl;j'&£  ``Ses"#ggzfA„y¢
ham" sa/aft  seowng darz. 7iasw/-Htzs#/, " adalch khabar I.##cz,  dan  J£

S±:i ±±3 "(Yang berada) di atas jalan yang lurus, " aldalah kha;bar
kedua,  maksudnya,  "Sesungguhnya  kanu  salah  seorang  dari  rasul-
rasul, dan sesungguhnya kamu (yang berada) di atas jalan yang lurus."

22   Hadits   sAaAz.A    diriwayatkan   oleh   Muslin   dalan   pembahasan   tentang

keutamaan-keutamaan,  bab:  Keutamaan Nabi kita,  Mulralmrad  SAW  dari  Semua
MngsT:Ht:£id7[8]2]>j:I.
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Ada  yang mengatakan,  `Maknanya,  termasuk  salah  seorang
dari  rasul-rasul  yang  istiqamch.  Jadi  fiman  Allah  SWT,  ±J?G

rf;:£  dari  sAz./ch  afjli,  maksudnya,  sesungguhpya  kanu  salah
seorang dari rasul-rasul yang di utus di atas jalan yang lurus, saperi
firman  Allah  SWT,  ~J6f±fe ©rf=:;£,J>j€ g!~c#'a€±j  "Da[»
sesungguhnya  harm  benar-benar  memberi  petwrtyuk  kapada  jalan

yang    lurus.     aJaitu)    jalan    Allah,''24    "alts"dn::yz.    ialan    ya]ng
diperintahkan oleh Allah SWT.

Firman Allah  SWT,  c=ji,i±?;:I-Tj:-giv:  "tsehagrz. wakyz{J yng
ditwrunkan  olch Yang  Maha Perkasa lagi  Maha Perryayang." TbITn
Amir,  Hafash,  AI A'masy,  Yahya,  Hamzah,  AI  Kisa`i,  dan Khalaf
membacanya,  j:.:2j;:  dengan #asAab  /am ;'z./nya pada masAda7.,  atan
nazzallaahu   dzalika   tanziilaa.  ELen:ndian   dilaedbalhan   mashdar,
sehingga  menjadi  ma'rifah,  saperti  fiman-Nya,  ¥6jf€j££  "Maha

pancunglah batang leher mereka, ''25 act:trya, menebas lehanyah

Para mufassir lain membacanya  fro}' dengan xa/¢ " karena ia
adalah  ftabar  in"bf¢da`  yang  dihilangkri  atau  :|Jj%'  3-i  (yang
diturunkan  kapadamu  adalah  wahyu)  yang  diturunk;n  oleh  Yang
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ada juga yang membaca J--ij5'
dengan/.ar qarakat haraA) karena ia adalah hadrf7 ®engganti') d:ri
lafazh AI Qur`an, den *4f-ranzz.z./ kembali kapada AI Qur`an.

Ada  yang  mengatakan,  `Kenbali  kapada  Nabi  SAW,  atau
bahwa  kamu  adalah  salah  seorang  dari  rasul-rasul  itu,  qan  bahwa
k;arFTn  c==g};!±P^6±S  ..(Sebagai wakyl|) yang ditwrmkan oleh Yang

:8::#¥[!47:I:4:2-53)
26gj.ro`afldenganra/a'm#fmi;aft.rjugasebagainanadalamZlxpn.bAn-Jvny,hal.

164.
27 gz.ra `aA dengan jar tidak m%fo"afz.r, dan ini telah disebuthn oleh ch-Nulhas

dz\+amI.rabAIQur`an(31383),danAJhaHayyandalamAIBahrAIMwhith(71323).
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Maha Perkasa  lagi Maha  Penyayang...  Iedi at-tandil bardEsdr
makna ini adalch a/ I.rsaa/ (mengirin atan menurunkan). Anah SWT
berfiman,  !£.fJ=j ©#3a'£'ri{jj;fi=  "Shagg«Anyp j4/Jnd fe/aA
menu:runkan peringatan  kapadanu.  a}a]'. mewguts)  seoung Rasul

yang menbacahan kapadanu ayat-ayat A||ah.rm

Saped    dikatakan,    "AIlah    mengjrimkan    hujan,    berarti
menurunkanya"   Nati   Muhammad   SAW   adalah   rahmat   yang
ditunmkan oleh Allah dari langit.

Orang yang membaca :r+3 dengan »asAab, maka dia berkata,
"Sesungguhnya kanu adalah  s`alah seonang dari rasul-rasul itu yang

diutus  dari  sisi  Thlhan Yang  Maha Perkasa lagi Maha Penysyapg."
Makna,jg;=i{adalahyangmenuntutbalasdendam[apadaorngyapg
mcmban8kapgnya  Sedan8kan malma  g=|i adalah Maha Penyayang
kapadaolapgyapgtaatkapada-Nya.

Fi- Anah:
•£jffd=j2-i6iJa'©6j±#FytFii:j3i~E6ji±i?,

#Qg?€y-fj!ofifeffoj=gi~dicE6£©6L±,3.y'#
:^:t S , , =t

"Agarkaun8MLenberiperingatankapedakq.u..yangbapak.bapck

mereka bchrm pemah ddeeri peril.gatq]., kqrena mereka lqlqi.
Sesunggllknqutchhpastiberlakuperkatoue(ketatuanA[IIch)
terhadap kchanyakan mereka, kou.e:I.a mereka tidck beriman

SesungglLhaquKanitelahmemasangbdengg.Ldilehermerekq,

28 Qs. AthThalaap [65]: 10-11)



lchl tongaz. neTeha (dial.gkat) ke dagu, maka kouena itiL mereka
¢arrie7igudch " (Qs. Yaasiin [36]: 6-8)

Finan  Allah  SWT,   Fy#jl:j}fecji;;;j},   "4ggr  fa"w
memberi peringatan lxpeda ka:Inn yang bapak-bapak mereka belum

pe7TroA  dz-her+-pgivgzzzzz». "  ~ti tidak  ada kedudukannya  dalan  I. 'rtzb
menurut mayoritas mufassir, di antaranya Qatadah, karma ia adalah
hufur nafyi.  Adapun maknanya,  agar kamu membedkan peringatan
kapada  suat`i  kaum  yang  mama  bapak  mereka  tidak  pernah  diberi

pedpgatan schchm kamu
Ada )rang mengatakan, bahwa ~g berarti gl[[[Jl dan malmanya

adalah  agar lramu  member  peringatan kapnda mereka,  sapch  apa

yapg  dipedngaflran  kapada  bapak-bapak  mereka.   Demikian  yang
dikatakan olch Ibnu Abbas, Ilinah, dan juga Qatadah.

Ada yang mengatakan, bahwa ~g dan /3 'z./ itu adalah masfrdrr,

yang  berarti  agar  kamu  memberi  peringatan  kapada  suatu  kaum
saperti peringatan yang diberikan kapada bapak-bapak mereka.

Kenudian bisa juga,  telah sampai berita-berita tentang nabi
secara mutawatir kapada masyarakat Arab, sehingga maknanya adalah
mereka  belum  diberi  peringatan  oleh  seorang  rasul  dari  kalangan
mereka sendiri. Bisajuga ada berita yang telah sampai kapada mereka,
akah tetapi mereka lalal, bexpaling, dan melupakannya. Bisa juga ini
adalah  perkafaan  bagi   suatu  yang  belum  pcmah  sampai  kapada

?±¥#faF£¥~Zgjfn%bfaTi¥=:W?Dbae„rfuK¥mz#iriAi:3:i~CajA
memberikan kapeda mereha kitob-kitab yang mereka baca dan sehali~
kdi  tidrk  pernch  foula)  mengu:tus  kapach  mereka  sebelum  ka:mu
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seormgpe"berz.pert-»grfanprn.'29AllahswTjugaberfiman,jj±},
6J#pedy3c#t,J.}€c£:rfi=i{gcj    "4gar     ham„     7»emberz.

peringatan kepada koum yang belu:I'n datang kapada mereha orang
yang nerr.beri  perirlgatan sebelum harm;  mndh-mndahan mereha
mendrpaf pefro/.rfe,"30  atau  belum  datang  kapada  mereka  seorang
nabi.

Sedangkan   menurut   pendapat   yang   mengatakan,   `Telah
sampai  kapada  mereka  berita  tentang  nabi-nchi,"  maka  mahaya
mereka   sekarang   belpaling   dan   lalai   akan   hal   itu.   Ada   yang
mengatakan  orang  yang  belpaling  dari   sesuatu,  bahwa  dia  lalai
dainya.

Adayangmengatakan,ife£[{3"Kanemame7iefa/afaz.,"dari
hukunan Anah.

Firman  Allah  SWT,   -£jffe¢jj-{61ja'   "Sesq»ggztAny8
telch pasti berlaku pendtaan (keten:tilan ALlldr) tehadap kebanyakan
mereha," maksudnya,  wajiblah  adzab  itu bagi  kebanyakan  mereka.
6Li€3.Y'ffis "Jrarena merefa tr.dck berz.ma#, " dengan peingatarmu.
hi  tentang  orang  yang  telah  diketahui  dalan  pengetahun  Allah
bahwa dia akan mati dalam kekufuramya.

Allah    kemudian    menjelaskan    sebat    mengapa    mereka
meninggalkan  keimanannya.  Allah  SWT  lalu  berfirman,   ~j,H=6£
se}-Fg$3}"SesungguhnyaKwitelahmemasangbelen=i'dil;h;r
mereha. " Ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan
dengan masalch Abu Jahal bin Hisyam dan kedun tenarmya dari bani
Makhzum.  Hal  itu,  karena  Abu  Jahal  bersunpah,  bahwa jika  dia
melihat Muhammad SAW shalat, maka dia akan melukai kapalanya

::8::fa:3;i,a:[%i:3.



dengan batu. Dan, ketika dia melihat Mliharnmal SAW sedang shalat,
dia pergi  dan  mengan8lrat batu untuk  dilapalrm rapada belian.
Ketika  dia  telch  menunjuldran  batu  ittL  tangamya  tchelenggLi  ke
lehernya dan batu itu melekat di tangannya. Demikian yang dikatakan
oleh Ibnu Abbas, Ihimah, dan laimya. Hal ini sebenanya merupakan

perumpanaan, atau bahwa Abu Jalal saped orang yang tehelenggu
tangannya  ke  lehemya.  Maka  kedka  dia  kenbali  kapada  tenan-
temannya,   dia  membedtahukan  kapada  medra   apa  yang  telah
dilihatnya.

Orang yang kedua (trman Abu Jahal), ysin AI Walid bin AI
Mu8hinh  lalu  berkata,  ``Aku  yang  akan  melukai  kapalanya."  Dia
kcmudian mendatangi Mrih_am_in_nd SAW ulan bdiau sedang shalat
saped keadaan semulaL untck melenpalrm batu kapadanya. Akan
tetapi  Allah  tiba-tiba  menbutalran  matanya,  schingga  dia  hanya
mendengar suara Muhammad SAW dan tidck melinatr]m Karena itu,
AI  Walid bin AI  Mughirah ken.bali kapada teman+temamya,  akan
tetapi    dia    tidak    melihat    mercka   hingga   dia   berteriak-tedak
menanggilnya. Dia lalu berkata, `Dcmi ttha, aku tidck melihathya
dan hanya mendengar suaranya."

Orang  yang  ketiga  berkata,  `Biar  aku  saja  yang  melukal
kapalanya."  Dia  kemudian  mengambil  batti  dan  berangkat  untuk
melukai   Muhammad   SAW.   Tetapi   dia  kenbali   dalam   keadaan.
mundur  dengan  posisi  menengadah.  Dia  lalu  ditanya,  "Ada  apa
denganmu?", dia menjawab, "Ada sesuatu yang luar biasa denganku.
Ketilra aku mendekati pria it`L aku melihat kuda jantan yang ekomya
dikapaldran kapadaku. Aku tidak melihat knda jantan sebesar itu yang
men8halangiku den Muhammad. Deni I.ata dan Uzza, seandainya aku
mendekatinya niscaya dia akan mcmakanhi."
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Allah  SWT  kemudian  menurunkan  firman-Nya,   ~eLEE;8£
6L;=ELtr€S e63'ty-fJ! Of ifei frii  "ses%»ggzdyq  froz.  ig7:pfa
memasang belenggu di leheT mereka, lalu tangan mercka (diangkat)
ke   dagu,   maka   karena   ifu   mereka   tertengadch."   Tbun   AIrdas
membacanya, ii:}ti;:i j `rii; U`! "SeszAvggrAnyq Kaaez. fezqfo men.qsng
belenggu di tangan kanan mereka.nd\

¥     Az-Zuijaj membacanya, i£,ut.i j \fiii u| "Sdrggndny8 Komz.
telwhmemasangbelengguditaninmeTeha."3£

An-Nulhas berkata,33  "gz.ra `aA  ini  adalah schuah penafsiran
den tidak dibaca dengan sesuatu yang ber[entangan dengan mushaf AI

Qur`an. Dalan perkataan itu terdapat sesuatu yang dibuang menurut
gz.7itz `aA sekelompok mufassir."

Adapun maknanya,  sesungguhnya Kami telah menjadikan di
leher dan tangan mereka belenggu dan tangan mereka diangkat sampai
ke  dagu.  hi  merupakan  kiasan  dari  fzz»gzz#  dan  bukan  dari  /eAer.
Orang Arab biasanya menbuang. hal saperti ini, dan ini saperti fiman
Allah,   i-a-t'fa< J±j£   "J}rfuz.a»  );¢7€g  meme/z.Aarap„   drrz.
pa»as."34  Adapun  maksudnya  adalah  pakaian  yang  memeliharanu
dari dingin, tetapi kata ini dibuang. Karena sesuatu yang melindungi
dari panas, juga melindungi  dari  dingin.  Sebab belenggu apabila di
leher,  maka  ia  juga  pasti  di  tangan.   Apalagi  AIlah  SWT  telah
berfir"an,d,fffvil|:)2:5S"Lalutanganmereka(dinngkat)kedagu."
Jadi, telah diketahui bahwa yang dinaksud adalah tangan.

3t  gz.rzz `aA ini disebut[ran oleh AI FaIIa`  dalam Ma 'a»z. .4/ 9Zzr`an (2873), ch-

NIihhas dalan Wa 'a»z. i4/ gzfr`a» (5/477), dan ia adalah gz.ra `laLAE yang aneh.
32gz-na`chinidisebutkanolehAn-NulhasdalanJ'rob,4Jg.z7.`ap,(3/384),danini

nd*chzb#`ahyirm8amch.

34 Qs. An-Nahl [16]: 81.
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'oS=Z};;   -rna   kDmena   ibL   mcrdr   tatapgrtdch=

malrsudnya,  mfrfu  qungapgiv  kqula  nKrfu  dan  tidalE  bin
bbGrgeralg schab omlig ]xpg tapgrm]p dibdcngr ke dagrngp nDdr
hapalanyaterangiv

Iririvayadm daii Al]dullal bin YalBp hiha AH th Ahi
Thalin RA melinat mfrfu meDgapgiv dual sandril dmm5alh
mata, dan tanganDp di]f± di jcpgrfup dan lndHqErdLalngp
sertamepgang[ut-Pr

•     An-Nulhas txELas Thi adalal ]qg tedck di amdm ]mg

diriwayatlran dalan 1]al jfu, dan hi dinDhil dad ap ]qug diLi±
olch  Al -Achmrfu  dia haEL  © qprqAd drdrrfuE
®imtang yang djap" jin dick tan :±B unbd[ dEffi
klapalanya.

AmNull]as 1]ed:=q36  Tgqr adalal grf  dri  ky -
mckatamya, schagriinDm dE± andmdr dan Aziharrfu AI
Achma'i bckafa;37 dhi± aquqha drdrrfuL jib dirt di
krdrangnya hinggr trrty kyalangPr in ardmDB qu RE
dikatalran olch seong quin

rmkqthyngtequRgiv3B
Dikatalap dhqLndq agivhndq dan hhaArdn hi sn

satun]ra tanpa alif dri AI Anna?i. gmcho aJ haJdr g±EE±±!ae
(unta itu mengapgiv tryangp kth bcrfu di Erfu air dn tEL
man memintin} ndal ul ]rmg tidck man mi- IHihhri„
syaTiba  fa  taqcrm-cia  wla  inqancha  rtyp  apaEL  " in

35|th/'nch[4Jgiv`q0884}
sO Ibid.
37mdsATSHzun(1rml
38BaitsyairhiddydEdE|nlfumil7'Jfro{drzzndri}
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mengan9kat kapalanya dan meninggallran air in ka- telal kenyapg
meminumnya.  gzzamaAaf I-bz./«ha  (untanu iti) dafug dan tidak mau
minum dan mengan8kat kapalanya karena sndi pgivt atan karma
dingin).

*4/ JgmaaA artinya mengan8lrat kapala dan mmq.amkan mata.
Dikatakan,  agmchaha a/ gA"/Jq,  apahila dia lne]nhiaha kapalanya
terangkat karena sesuatu yang sen]pit. fyq[fr guh± adalal lebih
dari  sekedar  dingin.  Karena unta apati]a mendamgi  s`rfu tenpat

yang dingin, maka itu akan menyakitinya, schingga ia menengndalkan
kapalanya.39Diantaranyajuga,g"mz.haas-iHrty8,

Ada  yang  mengatakan bahwa ia adalah perumpaman  yang
dibuat oleh AIlah4° bagi mereka karena mndra tidck mau petunjuk,
saperti   tidak   maunya   orang  yang  telbelepgru"  Denrikian  yang
dikatakan   oleh   Yahya   bin   Sallam   dan   Abu   Ubaidal   Dan,
sebagainana    dikatakan,    "F"/aa»    Ain~,"    mLksudnya,    tidak
menyadari adanya petunjuk.

Dinyatakan dalam hadits, bahwa Abu Dzii'arl] tapikat dengan
scorang  wanita  di  nasa jahiliyah,  maha  kctika  dia  nusuk  Islam,
wanita itu merayunya, akan tetapi dia tidak man dan bckata,

``Tidaksapertiperjakyianriegara,Trahad{hnmMalik,

AkantetapileherinitelchdikdilingLalchbdenggu."

Maksudnya,  kami  telah  dilalapg  dqgap  larangan-larangan
Islam untuk melakukan pchuatan zina dan kefasikan

AI  Farra` juga berkata,  `Thi menpin perixpamaan,  atau
kamimenahanmerekauntukberinfaqdijalanA]]inhisapertifiman

39Lih.Ma'a"|..4Jgwr`a#kar)raAn-Nul]has(5/478).
4°Lih./'rab,4/gzfr`a»,kapraAn-Nvihhas(4884).
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AIlah SWT, a3; 6£a`|S:J' jj;Jj±1'L'>`  "Da» /.a»gr»/ch famq /.adz.hun
fa»grJI"q  ferbe/engg« padp  /chermq.'*L  Demikian  yang  dikatakan
olehAdh-Dh_al_h_ak.

Ada   yang   mengatakan,   "Sesungguhnya   mereka   menjadi
takabbur   untuk   menerina   kebenaran,   sebagainana   orang   yang
tangarmya  dibelenggu,  1alu  meletakkannya  ke  lehernya,  hingga  dia
nampak    mengan8kat    kapalanya    tanpa    bisa    menunduk    dan
memejamkan matanya serta tidck membukanya. Orang yang sombong
disifati dengrn leher yang kaku."

AI Achari mengatakan, "Sesungguhnya tangan-tangan mereka
ketika dibelenggLi  di  leher mereka,  maka belenggu  itu  dian8kat ke
dagunya,  lalu  kepalanya  teran8kat  saperti  unta  yang  mengan8kat
kapalanya.  hi  teriadi  karena kekufuran  di  dalan  hati  orang-orang
kafir dan juga tejadi pada orang yang tidak mendapadran petunjuk,
sebagal hulmman bari mereka atas kchrfurannya."

Ada  yang  mengatakan,  "Ayat  ini  mengisyaralkan  apa  yang
dipeduat kapada beberapa kamu  kelak  di  neraka,  saperti  belenggu

yang dilctaldran di leher mereka, sebagaimana Allah SWT berfiman,

/#mfp#*f2~di¥€Y:,£
"Ketika belenggu dan rantai dipasang di

/eAer 7»e7iefa.'*Z Allah memberitahukan tentangnya dengan lafazhfl 'z./
medhi,   'bs=;a;6   `.Maka   karena   itu   mereka   tertengadch,"
sebagainana  yang  telah  ditafsirkan  sebelumnya.  Mujahid  berkata,
"6L;=ELtmaksndnyaterbelenggudarisegalakebaikan."

4L Qs. Al |srm` [17]: 29.
42 Qs. Ghaafr [40]: 71.
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Fi- Anah:

f#;{£;i:%i£;#Je,ji±±fe£.ig9TJ,\:E;:3
t3£©6ji,3.y'fy-irtj;i###S+~j€3©6L2;;.

7=f52¥>:j¥±#.`t#jt6£3;±=St'gTj3rftstf=±
"Dan Holri adakan di halotpan mereka binding dan di beLakang

merekoL dinding ®uLa), dan Kami tutup (mata) met.eha sehingga
mereka tidok dapat melihat. Sana soy a bagi mereka apakah kamu
membeTi peingqfrom kepada mereha atoukah kanu tidak memberi

peril.gqhan kapeda mereha, mereka tidck akan beriman.
Sesunggrknya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-
orang yang moo. nengikuti peringatan dan takut kepada Yang

Mahal Peilouiq). waLoupun dia tidak mdihat-Nya. Maka beruah
merekoL kabar get..bira dengan ampuran dan pahala yang mulicL."

(Qs. Yaasiin [36]: 9-11)

Finan  Allah  SWT,  l£#Jjl±±fej.i*TJ,I:==:3
``Dan  Ka:nd  adakan  di  hadapan  mereka  dinding  dan  di  belakang

merefa dz-ndz-ng 6„I/a/. " Muqatil berkata, "Ketika Abu Jchal kembali
kapada ternan-tcmannya dan tidck sanipai kapada Nabi SAW, batu itu

jatuh dari tanganya. Batu itu lalu diambil oleh laki-laki lain dari Bani
Makhzum dan dia berkata, 'Saya akan membunuhnya dengan batu ini.'
Ketika  dia  telch   dekat   dengan  Nabi   SAW,   Allah   membutakan
matanya, sehingga dia tidak bisa melihat Nabi  SAW.  Dia kemudian
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kembali  kepada  teman-temannya  dan  tidak  bisa  melihat  mereka,
hingga dia memangdl mereka. Inilah makna ayat tersebut."

Muhanmad bin Ishak berkata dalam riwayatnya, "Atabali dan
Sibawalh, kedunnya anak Rabi'ah, duduk, sedan8kan Abu Jahal dan
Umayych   bin   Khalaf  menrintal   Nabi   SAW   agar   mereka   bisa
menyalkiti  beliau.   Nabi   SAW  keluar  kapada  mereka  dan  beliau
membaca surah Yaasiin den di tangannya terdapat debu. Beliau lalu
menaburkan   debu   itu
tz3=# c`Dan Kami

dan  membaca  i,t,jl±feji*TJ,tE=3
adakan  di hadapan mereka dinding dan  di

be/clhaHg   mereke   dz.#drng   ¢wJaJ. "   Mereka   pun   menundukkan

pandangannya ke tanalL hingga Nal]i SAW melewati mereka. Malma
initelahdijelaskandalamsurahAIIsraa`,43dansurahA|Kahfi.44

;{£;i;r€j"Da»Kamz.tofrop/7»afa/mereha,"maksudnyapkami
menutup  mafa  mereka,  dan  ini  telah  dijelaskan  di  awal  surah  AI
Baqarah.45  Ibnu  Abbas,  Ik]inalL  Yalya  bin  Ya'mar  membacanya,

}£\€£;6 dengan  `az.» dari a/ ny;aa ' pada hunrf `az.71,46 yaltu lemahnya
pandangan matanya, sehingga tidak bisa melihat di malan hari.

Allah SWT berfirman,  j=5fj|3c; j€rcr';    "Bara»grz.apa
yang berpaling  dc[ri pe:ngajaran  quhan)  Yang  Maha  Perrurah  (Al
g"r`cl#/.'47   Adapun   maknanya   saling   berdekatan,   yaitu   `Kami
butakan mereka. "

'6d±S i*   "Sehingga

maksudnya,    melihat   petunjuk.
mereka    tidak    drpat    melihat,"
Demikian   yang   dikatakan   oleh

43 Lih Tafsir surah AI Israa`, ayat 45.
44 Lib. Tafeir surch AI Kalfi, ayat 94.
45 Lih. Tatsir surch AI Baqarah, ayat 7.
46 g|.ra `ah ini disebutkan oleh An-Nulihas dalam Ma 'a!#I. j4J g#r`an (5/480), I+tzb

j4/  giir`a#  (3/385),  Ibnu  Athiyyah  dalam ,4/  Afwfea„ar  .4J  Wrajri7  (13/190),  dan
9Z.Z7€g.£_Zrib:£;#dalan-""whfasab(2/204).

251



Qatadch.  Ada yang mengatakan,  `Mereka tidak melinat Muhammad
ketika mereka bersekongkol  untuk  membunuhnya." Demikian  yang
dikatakan oleh As-Suddi.

Adh-Dhahhak  berkata   lj= feji¢±TJ, l==;;3 "Da»  Kcmz.
a2a,hen di hadapan mereka dinding," "cks;ndnya. dwia.  ;g¥S,6
1±3:,, "Dan di belakang mereka di;ding toula),: mcksndi;irf i.
Artinya mereka buta tidak bisa melihat adanya keban8kitan, dan juga
buta  tidak  mau   menerima   syariat   Islam   di   dunia.   AIlah   SWT
berfirman, cjfe±iSgrfgrg;€`[J£;±£\:..:=;€j«Da„Ka7„z-
tctapkan    bagi   mere:ka    teman-te;man   yang   menjadikan   mere:ha
menandang  bagus  apa  yang  ada  di  hadapan  dan  di  beldrng
7%ereha,'48  maksudnya  teman-tcman  itu  menghiaskan  dunia kapada
mereka dan mengaj ak mereka untuk mendustakan akhirat.

dz„dz"gf,d:=ugch-y::ap=ys`¥g¥:i*:i-£Dj£¥J,3"-Z:r"a:
belahang  mereka  dinding  drlla),"  "aksndnya,  sch&gal  perdmstaan
dengan
mereha,

akhirat.  Ada yang  mengatakan,  fej.i*TJ,  "Dz.  hadyan
"alELlat.:±§=+,6"Dandibelain;gmereka,"dwiah

6Li€~3.Y`fy-i}±'-J`;ifrjfi:#i~£3    ";Spma   sa/.a   hagz.
mereka  apakah  kamu memberi  peringatan  kapada  mereha  ataulra:h
ka:rm tidak memberi peringatan kepade mereka, mereka tidck drm
berz.ma», "  sebagalmana  yang  telch  dijelaskan  sebelurmya  dalan
surah AI Baqarah.49 Ayat ini merupakan dalil bantahan terhadap AI

Qadariyych dan lairmya.

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Abdul Aziz
mendatan8kan  Ghailan AI  Qadri,  lalu dia berkata,  "Wahai  Ghailan,

::a:.FT¥fi¥irT#4AI:82:;arahayat6.



telah sampai kapadaku bahwa kamu mcmbicarakan tentang takdir."
Dia    menjawab,    "Mereka    mendusta]ran    saya,    wahai    Aminil
Mukminin." Dia menanbahkan, "Walai Aminil MulrminiTt, tidakkah
aFff=€;j#Eng£SVIj±f~i~£;L¥!££,£,##G¥i±!
•`Sesungguhnya Kant telah menciptakan manusia dart setetes mani

yang bercampur yang Kami hendak menglyinya (dengan perintah dan
larangan),  karena  itu  Kand jadikan  dia  mendengar  dan  melihat.
Sesungguhnya Kani telah merowijukinya jalan yang lunis ;  ada yang
bersyu,ku:rdanadapulayangka:fir.'sO

Umar  bin  Abdul  Aziz  lalu  berkata,  `Bacalah  lagi,  wahai
Ghallan!" Dia kemudian menbacanya hingga fiman Allah SWT,  cr3
§± £±>3 S)S'i41'.~f£  `.Mdea  barangsiapa  nenghenddi  (kchalkan
bagi dirinya) r[iscaya din mengambtl jalan kapade Thannya."  (Qs.
AI Insaan [41]:  29). Umar bin Abdul Aziz bedrata,  `Bacalah lagi!"
Dan,  Ghailan melanjutkan membaca,  e'fi{ :~E:. ®i ~Y€££J.~l£5 L','  "D¢»
kamu tidak mampu  (menempuh jalan itu),  keaiali bila dikehendaki
i4//aA."    Ghallan    menambahkan,    `Demi    Allah,    wahal    Amirul
Mulrminin, saya merasa bahwa ini hanya dalam kitab Allah saja."

Umar   bin   Abdul   Aziz   lalu   berkata   kapadanya,   "Wahai
Ghailan, bacalali awal surah Yaasiin!" Dia pun membacanya hingga
sanpal  pada  fiman Allah  SWT,  Y`Fy-ji±j';i## #£~j€3
'oSj3!. ..Sama saja bagi mereka apakch kamu memberi i6ingatan

kapada  mereka  ataulcch  kc[mu  tidak  merrl,beri  peringatan  kapade
7»erefafz,   merckc  fz.daA  ahan  berz-ma7z. "  Ghailan  kenudian  berkata,
`Demi Allah, wahal Aminl Mulrminin, saya seolah-olah tidak pemah

5°  Qs. Al hsaan [76]:2-3
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membacanya sebelum hari ini. Saksikanlah, wchai Ahirul Mtlknin,
bahwa saya bertaubat. "

Umar bin Abdul Aziz berkata, `Ya Allah, jika benar taubatnya,
maka  ampunilch  dia  dan  tetapkanlah  hatinya.  Akan  tetapi jika  dia
dusta, maka timpakan kapadanya siksa orang yang tidak mengasihinya
dan  jadikanlah   dia   sebagai   suatu   tanda  bagi   orang-orang   yang
beriman."  Hisyan  kemudian  menangkapnya  dan  memotong  kedua
tangan dan kedua kahinya serta menyalibnya.

Ibnu Aun berkata,  "Saya melihatnya disalib di pintu gerbang
Damaskus. Kami lalu bertanya, 'Wahai Ghailan, nda apa denganmu?'
Dia menjawab, 'Saya terkena akibat dari doa orang shalih, Umar bin
Abdul Aziz.oi

Firman Allah SWT,  ;±=St'gTg.'. jrf G£  "Sex"7fggzfAny¢
kanou  hanya  memberi  peringatan  kepada  orang-orang  yang  mow
me#g7.faffz. perz.»grfa#, " yakni AI Qur`an dan menganalkannya.  6;Sj3

`;S\>':;=y) ..Dan takut kepada Yang Maha Pemurah waloup;n'dia
Jz.dafr  meJz.4af-Ivytz,"  maksudnya,  takut  kapada  Tuhan  Yang  Maha

Pemurah,  yang  adzab  dan  nerakanya  tidak  terlihat.  Demikian  yang
dikatakan oleh Qatndah.

Ada yang mengatakan, `Maksudrya, takut kapada-Nya dalan
keadann   Dia   tidak  nampak   oleh  mata  manusia   dan   ketika   dia
sendiin`.  ±3=±>'.;;S "Maha berilah mereka habar gembira dengan
axp%#a#,"maksudnyqatasdosanya.#j=,+;+i,r"Da#pafra/a};a#g
mw/I.a," mcksudnya, surga.
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Firman Allah :

gg;£F#,:jifi=[=±==?",Jjl-1£#8l
©,of3c£~j,as=f

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang matt dan Kami

menuliskan o[pa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang
mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam
Kitch lnduk yang nyata (Lash Mahf iuzh). " Qs. Yaidlst5n [36|.. 1Z)

Dalam ayat ini dibahas empat masalch:

Pt3"¢7»di..      Fiman      Allah      SWT,      +3jl-{j£S=£6£
``Sesungguhnya Kant menghidxpkan orang-orang mati. "  Axkch S;WT

memberitahukan kapada kita bahwa Dia menghidupkan orang-orang
mati  sebagai bantahan kapada orang-orang kafir.  Adh-Dhahhak dan
AI Hasan berkata, "Maksudrys, Kami men8hidupkannya dengan iman
setelah  kebodohan."  Namun  pendapat  yang  pertama  lebih  tapat.
Maksudnya,  Kami  menghidupkannya  dengan  dibangkitkan  kembali
untuk   menerima   balasan.   Kemudian   Allah   menjanjikan   kapada
mereka   dengan   menyebutkan   dicatatnya   anal-amal   yang   telch
dilakukanya, yaitu:

iKed«¢..   Juga  men8hitung   segala  sesuatu   dan   setiap   yang
dilakukan    oleh   manusia.    Qatadah   berkata,    ``Maknanya   adalch
men9hitung   setiap   anal."   Demikian  juga   yang   dikatakan   oleh
Mujahid dan Ibnu Zaid. Ini sana dengan firman Allah SWT,  j=j;
i:jilt)i;:ht Si\ "Mcka tiap-tiap jiva akan mengetahi apa yang
telah dikerjahan dan yang dilalaikannya."5\ Inga firm:an A:rich S:WT ,

5L Qs. Al Infitlraar [82]: 5.



'jjf;:;FfiY=>Sgi':;Sst5If+'S.``Padahariitudiberitakankepedamanusiaapa

yang telah dikdychnnya dan apa yang dilalalkannya."S2  Alhalh SINT
juga berfiman,  ,+£l,£J''Ji g Ji:;J£:Jfjii{ iJ=t "Berfafro&/aA  fepada
Allah  dan  henddich  setiap  diri  memperhatihan  apa  yang  telch
diperbuatnyauntukhariesok(ckhirat)."S3

Jadi apa yang telah dilakukan oleh seseorang di nasa lalu, baik

yang berupa kebaikan maupun keburukan akan mendapatkan balasan.
Di  antara  pefouatan  baik  di  nasa  lalu,  saperti  mengajarkan  ilmu,
menulis      buku,      mewckaflcan      harta,      membangun      masj.id,
mempersiapkan hewan untuk belperang di jalan Allah,  membangun

jembatan,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan perbuatan buruk di nasa
yang  lalu,  saperti  tugas  yang  diberikan  oleh  orang  zhalim  untck
membunuh kaun muslimin, meletakkan duri di jalan untck merugikan
mereka,  atau menbuat sesu?fu yang memalingpran dari ingat kapada
Allah, saperti nyanyi-nyanyian dan semacamnya.

Denrikian juga  dengan  setiap  tradisi  balk  dan  tradisi  buruk
akan  mendapatkan  balasan.  Ada  yang  mengatakan,  `Bahwa  yang
dimaksud dengan aotsar¢r adalah pebalanan menuju ke masjid. Makna
ayat ini ditakwilkan oleh Umar, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jabir."

Dari Ibnu Abbas juga, balwa makna ;i;£lrL'9` adalch langkah
mereka ke masjid. An-Nulhas berkata,54 "hi merupakan yang paling
utama dalam hal itu.  Sebab dia mengatakan,  'Sesungguhnya ayat itu
diturunkan dalam masalah itu. Karena orang-orang Aushar runchnya

jauh dari rmsjid. Dalam hadits yang ma!rty ' kapada Nabi SAW, beliau

;:§i¥nEng]`[a7:58:3,13386,
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b€;[shoda, "Dicatat  satu  kebathan  untuk seseorang  dan  dihapuskan
satukeburckanuntuksatuorangsaatpulangdanpergikemdyid."5S

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Dalam  riwayat  At-Timidzi
dari  Abu  Sa'id  AI  Khudri,  dia  berkata:  Banu  Salamah  berada  di

pinggivan Madinah,  lalu mereka inrin pindah ke  daerah yang dekat
masjid, maka turunlah ayat ini,  i;±'[ife'2j'Jjl.1£ #g±
i±f3,:i "Sesungguhnya Kant menghidupkan orang-orang mati dan

Kant men:uliskan apa yang telch mereka kerjckan dan bekas-bekas

yang mereha tinggalkan. "

Rasulullah  SAW kenudian bersabda,  "Sesw#gg7fAnya  beds-
bekas aang:kch ka:ki) yang kalian keijakan akan dicatat." M:eftek;a prim
tidak jadi berpindah.56 At-Tirmidzi berkata, `Hadits ini hasan gfaarzb
dari hadits Ats-Tsauri."

Dinyatakan dalam SHaAz.A "us/I.in, dari Abdullah, dia berkata,
`Banu Salamah inSn pindah ke dekat masjid dikawasan yang masih

kosong.   Berita  itu  pun   sampai   kapada  Nabi   SAW,   dan  beliau
be[chda, `Wahal Bani Salanra,h, dart rumah-rumah kalian lah dicatat
bekas-bekas  aangkch kaki) yang kdian lakukan, dart rumah-ranch
kalian lch dieatat bekas-bekas aangkch kaki) yang halian lakukan."SM
Mereka  kemudian  menjawab,  `Kami  tidak  bergembira  jika  kani

pindah.„

Tsabit AI Bannani berkata, "Saya bebalan bersania Anas bin
Malik untuk shalat, lalu saya tergesa-gesa. Dia kemudian menahanku.

55 Hadits ini dengan lafach yang berdelratan diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalan

Pe5¥m¥AT.ienfrmtaftapfrMfj±bEK==e:::nTdaaat¥ir¥5%::i,i:j%:2)3226).
57  Im  Muslin  dalam  pechahasan  tentang  Masjid,  bab:  Keutamaan  Banyck

Melan8lcah  ke  Masjid  (1/462).  EEL  AI  Bulchari juga  dalam  pembahasan  tentang
adzan,  bab:  nomor  33.  Juga  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  pelhoahasan  tentang
masjid, bab: nomor 15, dan Al]mad dalamA/ Masnad (3/333).
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Setelah shalat selesai, dia berkata, 'Saya pemah beljalan bersana Nabi
SAW  dan  saya tergesa-gesa.  Beliau  lalu  menahanku.  Ketika  shalat
telah  selesai,  beliau  bersabda,   'rz.dr*  fafa#hafa  ham#  bafarm  beha-
behas /a7!gihahaef ahaw dz.cafzzf'."58 hilah argumentasi dengan ayat itu.

Qatadah,  Mujahid,  dan I.uga AI  Hasan berkata,  "4/ aatsaar
dalam ayat ini berarti  langkah kaki." Ats-Tsa'labi mengisahkan dari
Anas,   balwa   dia   berkata,   "4/   catsaar   adalah   langkah   untck
melaksanakan  chalat  Jum'at.  Kata  tunggal  dari  a/  aatsa¢r  adalah
atsar.

iEigiv8i. Dalam hadits-hadits yang menafsirkan makna ayat ini
terdapat   dalil   bchwa   bertempat   tinggal  jauh   dari   masjid   lebih
diutamakan. Jika berada di samping mas].id, apakah dia boleh pindah
ke tempat yang lebih jauh? Ulana berbeda pendapat dalan hal ini.
Diriwayatkan dari Anas, bahwa dia pindah dari tempat yang baru ke
tempat yang lama

Diriwayalkan  juga   dari   selaimya,   orang   yang  bertempat
tinggal jauh dan yang lebih jauh dari masjid, pahalanya lebih besar.
Akan tetapi AI Hasan dan lairmya mcmakruhkan hal ini. Dia berkata,
"Orang yang tinggal di dekat mas].id tidak boleh meninggalkan tempat

tinggalnya sehingga datang  orang  lain ke  tempat  itu." Ini pendapat
madchab inam Malik.

Sedangkan   tentang   meninggalkan   masjid   yang   berada   di
dekathya untuk pergi ke masjid yang lebih besar, ada dun pendapat.
Ibnu   Majal   medwayatkan   dari   Anas   bin   Malik,   dia   berkata:
Rasulullal SAW bersabda,

58DisebutlrmlbmiAthi)ryahdalam,4/A/"Aa7.7.iari4/Wa/.fir(13/191).
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pr=±!;+5a®i±=:=jifaj3;in;9i;g;]i;ji:ie
a-,,,

:4:I,u=±{;Sj€;=f{;ji.I,+a:=jijiiej36dy=p:,.jLf3_,_,

;rfe
"Shalat seseorang di ranahnya, (keutamcannya) sama seperti

scrfu   kdi   shalat.   DonL   shala:trya   di   masjid   masyarakat,

(keutc[rrLaannya) saperti dun puluh lima kdi shalat. Sedangkan
shalatnya  di mdyid yang  di  dalamnya  dilaksanakan  shalat

jum'at ' , (keutamarmnyq) saperti lima ratus bali sha|at :"59

iKeci»/pdrf: Dz.ycorafarm (hmah-rumah kalian) terbaca mczusA"A

j:::afiai:8:=`alTfu8#=#T=g#<P`mJ=:apfd:
menunjunran  padanya.   ¥=:i  scolaholah  Allah  berkata,  "Dan
Kami   menghitung   segala   sesuatu   yang   Kami   menghitungnya.
Diperbolehkan  juga  unttik  dirafa'   ®erhankat  dAcz7»maA)   dengan
m«bfnda `.   Akan  tetapi  dibaca  mausAzfb  a)erharakat /zzfAaA)  1ebih

diutamakan. hi adalah pendapat AI ELalil den Sibawaih.

Al inam berkata, `Kitab yang dijadikan teladan adalal yang
bisa dijndikan hujjah."

Mujahidah,   Qatadah,  dan  Ibnu  Zaid  berkata,  ``Maksudnya
adalah a/-/aefA a/ 7%aAjfitzA." Sckelompok ulama berkata, `Maksudnya

adalah buku catatan anal."

59 in. Ibnu Majah dalam kitab pelaisanaan shalat dan sunal-sundrya , bab: Apa
Yang Dinyatakan Dalam Shalat di nmg.id Jini'  (1/453, nomor  1413). Dia berkata
dalanAz-Zirwzz`z.d,"IsnadnyadHagf"IIaditsiniterdapati4//amz.'i4/iKabz.r(2/2840)
dari riwayat Ibnu Majah,  Ibmi Zapjavraih, Adi dalam i4/ Kamz./,  Ibnu Asaldr dari
Anas, dan dalam ,4J /a7nz' ' 4ch+SHagAzr dqugan nomor 5079 dari riwayat Ibnu Majah
dari Aus.
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Firman Anah:

`Grj3£©6Li±j3.tG:~€;£aTj.i±==;i#€4c±+'j

©6#;ffi`£ftyfifi#,6>6#i£L£ #.fi£'L
v€££j3£9gfc£'#j{jjjrL~ji±±::;#y€!£r[i)A6

y€£~ngGj©6jiji'33'£`Ei#:i€;ty'6©6jf3
S'fe:jc¢'ts*>6j£:6iij6©j#-tEj-i

jcL¥'3cjc#f33¢ly'6©#j€\5€C=;
©6j£#f¥£fj;

"Dan buatlah bngi nereka suQtrfu perumpanaotn, yaltu pendrduk

suatu negeri ketika urfusan-urfusan datang kepada mereka; (yaitu)
ketika Kant mengutus kapada mereka duo orang utusan, lalu

mereha mendustckan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan

(utusan) ketigq. maka ketiga utusan irfu berkata, 'Sesungguhnya
kami edalah orangrorang yang diutus kepadanu. ' Mereka

menjowab, 'Kanu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan
Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu

tidak lain hanyalah pendusta belaka.' Mereka berkata, 'Tuhan kani
lebih mengetahui bahwa sesungguhrtya kami adalah orang yang
diutus kepada kamu. Dan kewajiban kani tidak lain hanyalah

menyampaikan (perintah AIlah) dengan jelas. ' Mereka menjowab,
'Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhrtya

jika keanu tidal. berhend (menyeru hami), niscaya kami akan
merof am kanu dan ko[mu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih

da[I.i kamL' Utusan-utusan itu berkata, 'Kemalangan kamu itu
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alalah kquena komu sendiri Apakah jikoL komou diberi pdrgat8orm

(kamu mengancom komi)? Sebenarnya kamu addrh harm yoLng
JMalnMpouff. Aafas '. " (Qs. Yaasiin [36] : 13-19)

FimanAuchswT,6J#fti:~€Siafja-{{::=ji:££L€f±+'j
"Dan buatlch bagi mereka suatu perumpamaan, yalfu pendudrk suatu

negeri ketika ufusan-utusan datang kepach mereka." ink m!caapalEm

pembicaraan   kapada   Nabi   SAW   yang   menyumh   belian   `mtuk
membuat perLmpamaan  dengan penduduk  suatu neged.  Negdi  ini
adalah   neged   Anthaldyyah   menurut   pendapat   senua   mufassir,
sebagainana yang  disebutkan  oleh AI  Mawardi.  Penxpanaan ini
dinisbatkan hapada penduduk Anbathis, yaitu sebuah ism (nana) yang
dibentuk   kenudian   dirulbah   untuk   diaral)kan.    Demikian   yang
disebutkan oleh As-Suhaili.

Dikatalran  dalam  hal  itu,  "Antaldyyal,  dengan  Zq`  schagai

ganti   dari   fha`.   Di   negeri   itu   terdapat   Fir'aun   yapg   dipapggiv
Anthilchas bin Anthi]chas  yang menyenibah bchala.  Demikian yang
disebutkan oleh AI Mahdawi.

Abu Ja'far An-Nulhas menrisahkarmya dari Ka'al] dan Wahb,
``Allal lalu mengutus tiga orang; mereka adalah Shadiq, Shaduq, dan

Syalum adalah yang ketiga." Ini adalal pendapat Ath-Thabari.

Ulama lainnya berkata, "Syam'un dan Yohana."

An-Naqqasy berkata,  ``Sam'an  dan YahyaL"  Keduanya tidak
menyebutkan Shadiq dan tidak pula Shaduq.

Bisa jadi   *€L€ dan  3!1j.{[t:2i keduanya adalah pzarid dan
bukan perumpanan. Maksudnya,  3!Tj.i i:=2i adalah bed/ dari  S£L€
yang artinya, buatlah perumpanaan untuk mereka penduduk neged
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itu,  dan  di  sini  mndfe¢/ dihilan9kan.  Allah  SWT  memeintahkan
kapada  Nchi  SAW  untuk  meniberi  peringatan  kepada  orang-orang
musyrik,  balwa  adzab  akan  menimpa  mercka  sebagainana  yang

pquah meninpa orangrorang  kafir penduduk negeri  itu yang telah
diutus tiga orang rasul kapada mereka.

Ada   yang   mengatakan,   "Scorang   rasul   dari   AIlal   peda

permulaannya." Ada juga yang  mengatakan,  `Bahwa  Isa mengutus
mereka ke Anthakiyah untuk berdakwch ke jalan Allah, yaitu firman
AllahSWT,¢a:f;±'£~Crji3£"/ysz.fzf/ke#fapK¢mz.me»g«fusfepa2a
mereha d"a oraHg wfusa#.'.' Tuhan menambahkan itu kepada dirinya.
Karena Isa mengutus keduanya atas perintah dari Tuhan-nya. Hal itu,
ketika Isa dian8lrat ke langit.

"Lalu  mereha  mendustakan  kedunnya."  ArdaL yarr8

mengatakan, `Mereka mcmukul dan memenjarakan keduanya.   6j;=

±;i)\±>.`Kemudian kant kuatkan dengan (utusan) ketiga," mlcksndnya,,
Kami menperkuat dan mengokohkan risalah itu dengan utusan ketiga.
Abu Bakar mcmbacanya dari Ashim,  ,¢J,j! u33ii dengan Jchfe// (tanpa
tasydid)60  pada  humf zaz.,  dan  yang  lalLnya  membacanya  dengan
tasydid.

AI   Jauhari   berkata6L,   `Timan   Allah   SWT,    ?,6>6j;=
'Kerrndian ka:nd k]iaikan dengan (utusan) ketiga,' de:ri:gan takhfif den

fus)/dz-d, artinya, Kani memperkuat dan mengokohkan.

Dengan  demikian,  gf-rzz`aA  ini  malmanya  sama.  Ada  yang
mengatakan, "gz.7ia `aA dengan fckfari/berarti Kami kalahkan dan Kami
takluldran.  Di  antaranya  saperti  flman  Allah  SWT,  ?\£±£:fc;i3jf;

?  Qira-`ch dengap takh:if if termasndf qira`ah sab 'ah, sefo.giv]unlia dalann AI Iqra`
(2£74L2±gAf#ha£"(-#8¥..hal.164.
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``Dan  dia  mengalahkan  chA  dalan  perdebatan.'£2  Qj:ra`ah  dengarL

fczs)/dz.d berarti Kami kuat dan Kani perbanyak.

Dalam kisah dinyatakan, bahwa Isa mengutus dua orang rasul

~ kapada mereka. Keduanya kemudian bertemu dengan orang tua renta
yang  sedang  mengembala  kanibing  miliknya  dan  dia  adalah  Habib
An-Najjar, sahabat Yaasiin, maka mereka mengajaknya ke jalan Allah
dan keduanya berkata,  "Kami  adalah utusan Isa untuk mengajakmu
beribadch  kepada  Allah.  Dia  kemudian  memrfua  mukjizat  kepada
keduanya, dan keduanya berkata, "Kami menyembuhkan orang sakit."
Dan, kebetulan dia memiliki seorang anck laki-1aki yang gila.

Ada   yang   mengatakan   anaknya   sakit   berbaring   di   atas
kasumya, lalu keduanya mengusapnya. Anak itu pun kemudian berdiri
dalani  keadaan  sehat  dengan  izin  Allah.  Laki-laki  itu pun  beriman
kepnda AIlah SWT.

Ada yang mengatakan, bahwa laki-lald itu adalah orang yang
datang    dari    ujung    kota    dalan    keadaan    bergegas.    Dia    pun
memberitchukan kabar itu kepada masyarakat, sehingga banyak orang
sakit   yang   sembuh.   Raja  kemudian  mengirimkan   utusan  kep?da

keduanya  ulan   raja   itu   menyembah   berhala-   untuk   mencari
~    informasi tentang keduanya. Kedua utusan Isa itu lalu berkata, "Kani

berdua adalah utusan Isa." Orang itu bertanya, "Apa tanda yang ada

pada     kalian     berdua?"     Keduanya     menjawab,     "Kami     bisa
menyembuhkan  orang  yang  buta  sdyatc  lahimya  dan  orang  yang
berpenyaldt  lepra,  serta  menyembuhkan  orang  yang  sakit  (lalnnya)
dengan izin Allah, dan karena itu kami mengajakmu untuk beribadah
kepada Allah satu-satunya." Mendengar penuturan itu, Raja lalu ingin
memukul keduanya.

62 Qs. Shaad [38]: 23.
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-
•  Wahb    berkata:    Raja    menchannya    dan    mencambuknya

sebanyak seratus kali canbukan. Kabar itu terdengar olch Isa.  Maka

dia pun mengirimkan utusan yang ketiga.

Ada   yang   mengatakan,   dia   adalah   Syam'un   Ash-Shafa,

pemimpin para pengikut Isa, yang diutus untuk menolong keduanya.
Dia bergaul baik dengan pengikut Raja hingga dia berhasil mengambil
hati  mereka  dan  mereka pun  tunduk  kapadanya.  Mereka kemudian
menyampaikan pesannya kepada raja dan raja juga tunduk kapadanya,
sehingga  dia  menunjukkan  persetujuannya  terhadap  agamanya  dan
rela dengan j alan yang ditempuhnya.

Pada suatu hari utusan Isa yang ketiga ini berkata kapada sang
raja, "Saya mendengar kanu menchan dua orang yang mengajakmu
untuk menyembah Allah.  Bagainana jika kamu menanyakan kapada
keduanya,   siapa   orang   yang   di   belckangnya?"   Raja   menjawab,
"Kemarahan   telah   men8halang   antara   aku   dan   keduanya   untuk

menanyakan  hal  itu."  Utusan  Isa  berkata,  "Bagaimana jika  kamu
mendatan8kannya?"  Raja kemudian menyuruh untuk mendatangkan
keduanya.  Syan'un  lalu  berkata kapada keduanya,  "Apa bukei  dari
kalian berdua atas  apa yang kalian dakwahkan?" Keduanya berkata,
"Kani  menyembuhkan  orang  yang  buta  dari  lahir  dan  orang  yang

berpenyakit laura."

Seorang anak yang matanya tertutup karena terdapat tonjolan
di  tempat  itu  didatangkan.  Maka  kedua  utusan  ini  berdoa  kapada
Tuhan-nya,  sehingga pecahlah tonjolan itu.  Dia lalu menganbil dua

gumpal  tanah  dan  meletakkannya  di  pipinya.  Ajaib,  keduanya  lalu
menjadi mata yang dengannya dia dapat melihat. Raja merasa kagun
dan  berkata,  "Sesungguhnya  di  sini  ada  seorang  anck  yang  telah
meninggal  sejak tujuh hari dan aku belum menguburkannya, hingga



datang   kedua   orang   tuanya,   apakah   Tuhan   kalian   berdua   bisa
mengivdupkanya?"

Kedua  utusan   itu   kemudian   berdoa   dengan   suara  keras.
Sedangkan Syam'un berdoa dengan suara pelan.  Tiba-tiba mayat itu
berdiri  dan  berkata kapada  semua  orang,  "Sesungguhnya  aku  telah
meninggal  sejak  tujuh  hari,  dan  aku  mendapatkan  diriku  musyrik.
Karena  itu  aku  dimasukkan  ke  tujuh  tempat  di  neraka.  Maka  aku

peringatkan kepada kalian  agar kalian beriman kepada Allah.  Pintu-

pintu  langit  kemudian  terbuka  dan  aku  melihat  seorang  pemuda
tampan meminta syafaat kepada tiga orang itu;  Syam'un dan kedua
temannya, hingga Allah menghidupkanku. Aku bersaksi bahwa tidak
ada Ilch (Tuhan) yang berhak disembch kecuali Allah satu-satu-Nya
dan  tidak  ada  sekutu  bagi-Nya  dan  bahwa  Isa  adalah  roh  yang
ditiupkan  oleh  Allah  den  diajak  berbicara  oleh-Nya,   dan  bahwa
mereka adalah para rasul Allah."

Orang-orang yang hadir berkata kepadanya, "hi Syam'un juga
bersama mereka?" Dia menjawab,  "Iya, dia adalah yang terbaik dari
mereka."  Syam'un  lalu  memberitahukan  kepada  mereka bahwa  dia
adalah utusan Isa AI Masih kepada mereka. Perkataarmya bexpengaruh
kepada raja, sehingga dia mengajaknya ke jalan Allah. Raja kemudian
beriman di tengah banyalk orang, sedangkan lainnya kafir.

AI   Qusyairi   mengisahkan,   bahwa   raja   itu   beriman   dan
kaumnya tidak beriman. Jibril berteriak dengan satu kali teriakan yang
menyebabkan kematian orang-orang kafir yang masih hidup.

Diriwayatkan, bahwa Isa ketika memerintahkan mereka untuk

pergi   ke   kampung   itu,   mereka   berkata,   "Wahai   Nabi   Allah,
sesungguhnya  kami  tidak  tahu  untuk  berbicara  dengan  lisan  dan
batasa mereka."
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Isa lalu berdoa kapada Allah untuk mereka,  sehingga mereka

tertidur   di   tempatnya.   Mereka   bangun   dari   tidumya,   sedangkan
malaikat  telch  membawa  mereka  ke  negeri  Anthakiyah.   Masing-
masing orang dari mereka kemudian berbicara dengan bahasa kaum
itu.  Itulah mcksud  firman Allah  SWT,  L±fale*Lj;'AL<£i3  "Da„  Kcz7%z.-m%,e%.a#{S€n#?bu##d#;6:.s#s=:=£#:a=aiatt

orang-orang yang diutus kepadamu. Mereha menjowab, 'Kamu tidak
lain  hanyalah  manusia  seperti  hami', "  yang rrLana, harr\:n rme"ck:an
makanan dan belj alan di pasar-pasar.

•;i c±,':;:=y)'JSifT::9 .`Dan Allah Yang  Maha  Pemurah tidak

:i?"s:s:¥fu"::::ai"£;:.'';£¥€€;¥'Sy.£„e?,ndta#a?„::„yt;;a¥
pe#dusfc! be/ake, " dalan dakwah kalian dengan risalch itu. Para rasul
itu  kemudian  berkata,   6jf:j=J'33'fg!;I=;:L€J  "r%fram  fa"z.  /ebz.fr
mengetahvi  bahwa  sesungguhnya  kant  adalah  orang  yang  diutus
Aepada kemzj, " j ika kalian mendustakanku.

ap'grs\t>~P±=t6   "Dan  kewofiban  hami  tidak  lain
hanyalahr;eny=mpaikanfoerinlahAIlch)denganjelas,"balNaAIm
itu  satu.   ij6  "A4:ereha  men/.aw¢b, "  kepada  utusan-utusan  itu.   g£
•fty;Sf3  "Sesungguhnya  kani  bernasib  malang  karena  kanu,"

maksudnya, kami tertimpa kemalangan karena kanu.

Muqatil  berkata,  "Mereka  tertahan  oleh  hujan  selama  tiga
tahun. Mereka lalu berkata, Nasib malang ini karena kamu! '."

Ada  yang  mengatakan  bahwa  utusan-utusan  itu  bermukim
bersama  mereka  dan  memberi  peringatan  kapada  mereka  selama
sepuluh tahun.

63 Qs. Al Baqarah [2]: 87.



•\ife3:;6``Sesungguhnyajikakanutidakb?rhenq(menyeru

faczmz), "  dari  memberi  peringatan  kapada  kami, "Niscaya

kemz. ¢ha# "€ra/I/.c[m ham#. " AI Farra` berkata,64 "Maksudnya, niscaya

kani  akan  membunuhmu!",  Dia  menambahkan:  Secara  umum  apa

yang dinyatakan dalam AI Qur`an berupa lafazh 7"/.czm, artinya adalah
membunuh.

Qatadah  berkata,   "Ia  tetap  berarti  rajam,   yaltu  melempar
dengan batu."

Ada yang mengatakan, `Niscaya kami akan mencelanu!" Dan,
semua ini telah dij elaskan sebelumnya.

#j€,i;i:, "Dan  hamu  pasti  akan  mendapatkan

sz.dsa y&»g pedz.A dczrz. fatzmz.. " Ada yang mengatakan, adzab itu adalah

berupa pembunuhan. Ada yang mengatakan, siksaan yang pedih. Ada

yang mengatakan, siksaan yang amat pedih sebelum dibunuh, saperti
dikuliti, dipotong, dan dipasung.

Para utusan itu kemudian berkata,  #£ fTSS "Kema/o#gr#
faczmw  I.fw a!d¢/crfa  harencl harmw se#dz.rz.," mcksudnya, nasib malangmu

itu  karena  kamu  sendiri,  atau kamu  malang  atau  mujur  itu  karena
kanu sendiri dan itu akan menggantung di leher kalian, dan itu bukan
karena kami. Adh-Dhahhak mengatckan maknanya.

Qatadah berkata, "Amal perbuatan kamu adalah karena kamu
sendiri."  Ibnu  Abbas  berpendapat,   `Maknanya  adalah  rezeki  dan
takdir akan mengikutimu! "

AIFana`mengatakanarti,#£f5SS"Kem¢/o#gr#ha"".fw
¢da/aft  kere#cz  ha"w Se#dz.rz., " yaltu rezeki  dan perbuatarmrm karena

kamu sendiri, ihi sama maknanya.

64 Lhi. Ma 'ani AI Qur`an (2/374).



AI Hasan membacanya,  65 ;+;+£{ maksudnya memalangkan
a

k;akin.   jj±F± JS"Apahah  jika  kamu  diberi  peringatan   (kamu
me#gcz#cc[m  4zzmz).? " Qatadah berkata,  "Jika kamu diberi peringatan,

kamu katakan bahwa kanu bemasib malang karena kami."

DalamJiL;±==;icrfiadabeberapamacangz.ra`¢A:

1.         Ulama Mndinah membacanya, #; i.i dengan J¢kfa//Hamzah

yang kedun.

2.         Ulama Kufah membacanya, ap-toJJ; b!i dengan menanpakkan
dua Harmah.

3.            PtoJ; b!li dengan dua Hanzah di antara keduanya terdapat a/I/
dan a/I/'ini  dimasukkan unfuk menghindari menyatunya dua
Harmch.

aptoJJi il!li dengan Hamzch,  setelahnya a%  dan  setelah a/z/
Hanzah riukhaffafali.  ®erbedaan dua qira`ah ini pada alasan
saja)

*-*JJi i)iti dengan dua Hamzah yang berharakat/¢ZAaA dan di
antara keduanya terdapat c}/zJ

i)ii  dengan  dua  Hamzah  yang  ditanpakkan  dan  keduanya

berharakat/&ffaa[fa. AI Farra`66 mengisahkan, bahwa gz.7i¢ `¢fa ini

adalah gz+a `afi Abu Razin.67

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Demikian  yang  dikisahkan
oleh Ats-Tsa'labi dari Riz bin Habisy dan Ibnu As-Samaiqa` ."

65  gz.rzz `ch AI Hasan ini  disebutkan oleh Abu Hayyan dalam [4/ BaAr .4/ Mz/Az.ffr

(7/£2L7±.„a,a„,.jdigtrr`a#(2/374).

67 Abu Razin AI Aqili, mmanya adalah Laqith bin Shabirah.  Dikatakan,  Laqith

bin Amir AI Aqili,  seorang  sahabat yang masyhur.  Lib.  Uswd .4J Gfeabafe  (4/522),
dan Taqrib At-Tahdeib (2/138 .
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7. IsabinUmardenAIHasanAIBashrimembacanya,f}!6`3}'6

ij-J;Jirfeyangberarddimanapun.
Yazid bin AI  Qa'qa',  AI  Hasan,  dan  Thalhah  membacanya,

FtoJ+;denganf¢4ft/if(tanpatasydidpadahurufdz¢0.Dan,semuanya
telah disebutkan oleh An-Nulhas.68

8.          AI Mahdawi menyebutkan dari Thalhah bin Mushrif dan Isa
AI Hamdzani,  ijtoJJ; bT dengan 7#¢d (dipanjangkan), karena
Hanzah z.sfz#czm Qlazmah yang berarti pertanyaan) masuk ke
Hamzah yang berharakat/a!ffaa%.

9.         AI  Majisun  membacanya,  I-"JJ; bi  dengan  satu  Hanzah
berharakat /clffoa!fe.  Demikian ada sembilan gz.rfl `a!A  dalam hal

ini.Sedang]rmlbnuHurlnuzmembacanya,}Zi;i+:;i.69

i;±= cj±,  ``Apakah  jiha  kanu  diberi  peringatan  (karm
me»grz»cam   hamz./.?"   maksudnya  jika  kani   memberikan   nasehat

kapadanu.  Ini  adalah  perkataan  pembuka.  Maksudnya„  jika  kani
memberikan nasehat kepadamu, kanu katakan kanu bemasib malang
karena kami.

Ada yang mengatakan, mereka bemasib malang, karena ketika
telch sampai berita kapada mereka bahwa setiap nabi menyeru kepada
kaurnnya, dan mereka tidak memenuhi seruan itu, mcka akibat yang
mereka rasakan adalah kebinasaan.

<;i;i;i-3-;SI S  "Sebenarnya  ha:rm  adalah  kaun  yang
me/czmpa!wz. b¢fcrs. " Qatadah berkata, "Mereka melampaui batas dalam

mengatakan  tentang  nasib  malangmu."  Yahya  bin  Sallam  berkata,
"Mereka  melampaui  batas  dalam  kekufuran  mereka."  Ibnu  Bahr

68 Lth. |'rab AI Qur`an (3/388).
69  gz.ra!`¢A  Ibnu  Hurmuz  ini  disebutkan  oleh  Abu  Hayyan  dalam i4/  BaAr  j4/

Muhith(7/32;]).



berkata, "Sikap yang melampaui batas di sini adalali dalam melckukan
kerusakan,  dan  maknanya  adalah  sesungguhnya kanu  adalch  kaum

yang merusck. "

Ada   yang   mengatakan,   mereka   melarnpaui   batas   dalam
kemusyrikan.  Berlebihan  artinya  adalah melampaui batas  dan orang

mus)rik memang melampaui batas.

Firman Allah :

<!+,j3|i#tJjiij6j¥-#J'3ip'tL=iJ,?,i-fj'#i-y,3,`j©fpi*+jff
e;j.®iga,I:a,dij'jcr,¥f:©6Lfa£

y€cji#T©
-4?,,i;t#c±f

6£~j£©;u'J±:Y'u'G±+€==±£+;:£Y€ji>2£JT

dr,©±j=`6af;i,Ji'l:±i©
G#5jL',`!j2£6>©6Lr£
tjg~ffl{£±cr~£3+;Jt,£3£3#Gj;r[jS©a~ffi.i

©f„±j£Fi59g€ij`i=;;y€£Lfgid£©*,pr'g
"Dan datanglah dart ujung kota seorang lahi-lahi (Hahib An Najjar)

dengan bergegas-gegas ia berkata: " Hal koumha ikutilch utusan-
utusan itu, ikuttlah orang tiada minta balasan kepadamu; dan

mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku
tidak menyembah (Ilah) yang telah merlctptakanku dan yang hcinya
kepada-Nya-lab kunu (semua) ckan dikembalikan?. Mengapa aku

Ji



akan menyembah Hah-ihah schin-Nya, jika (AIlah) Yang Maha
Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syofaat
mereka tidak memberi manfaat sedikxpun bagi diriku dan mereka
tidak (pula) dapat menyelamatkanku?. Sesungguhnya aku kalau

begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku
telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah ®engckuan
keimanan)ku. Dikatakan (kepadanya), 'Masul.lah ke surga.' Dia
berkata, 'Alangkah balknya sekiranya kaumku mengetahui, apa

yang menyebabkan Tuhanku memberikan a[mpun kepadaku dan
menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.' Dan

Kouni ti,dak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal)
suatu pasukanpun dart langit dan tidak layak Kami

menurunka:rmya. Tidak ada siksaan atas mereka melalnkan satu
teriakan suara saja; mcka tibcuti,ba mereka semuanya matt."

(Qs. Yaasiin [36]: 20-29)

Firman    Allah    SWT,     ¢;:i.#3'3€.j:I.Tl=iJ,?;~fj     "D&«
datanglah  dari  ujung  hota  seorang  laki-laki  (Habib   An  Najjar)
de#gr# bergegrs-gears. " Dia adalah Habib bin Mari dan dia seorang
tukang kayu. Ada yang mengatakan, "Dia adalah tukang sepatu." Ada

yang mengatakan, "Dia adalah tukang pangkas ranbut." Ibnu Abbas,
Mujahid, dan Muqatil berkata, `Dia adalah Habib bin Israil An-Naj].ar.
Dia  memahat  patung,  dan  termasuk  salch  seorang  yang  beriman
kapada   Nabi   SAW   dan   antara   keduanya   beljarak   600   tahun.
Sebagaimana juga banyak orang yang beriman kepada beliau, seperti
Waraqch  bin  Noval  dan  lainnya,  dan  tidak  ada  seorang  pun  yang
beriman kepada nabi kecuali setelah kemunculannya.



Wahb berkata: Habib belpenyakit kusta dan rumahnya terletak
di salah satu ujung pintu gerbang kota. Dia telah menyembah berhala
selama   70   tahun   dan   dia   menyeru   mereka,   barangkali   mereka
mengasihinya  dan  menyembuhkan  sakitnya.  Namun  mereka  tidak
memenuhi   seruannya.   Ketika  dia  melihat  utusan-utusan  itu  yang
mengajalmya  untuk  menyembah  Allah,  1alu  dia  berkata,  "Apakah

kamu memiliki  suatu bukti?" Mereka menjawab, "Iya. Kami tinggal
berdoa  kepada  Tuhan  kami  dan  Dia  menyenibuhkan  penyakitmu."
Habib  berkata,  "Sungguh  ini  luar  biasa!  Aku  telch  berdoa  kapada
tuhan ini  selama tujuh puluh tchun dan meminta menyembuhkanku,
tetapi     ia    tidak    manpu.     Maka    bagaimana    Tuhan-mu    bisa
menyembuhkan   dalam   sekejap   mata?"   Mereka   menjawab,   "Iya,
Tuhan kami  Maha Kuasa atas  segala yang  dikehendaki.  Sedan8kan
berhala ini tidak mendatan8kan manfaat dan tidak pula mendatan9kan
kemudharatan."

Habib   An-Naj.].ar   kemudian   beriman   dan   mereka   berdoa

kepada   Tuhan   mereka.   Allah   lalu   menyembuhkan   penyakitnya,
seolah-olah dia tidak pemch mengalami sakit itu. Pada saat itulah dia
lalu pergi bekelja.  Jika tiba waktu petang,  dia bersedekah dari hasil
kerianya.   Dia   memberikan   saparuh   dari   penghasilannya   sebagai

naflfch  bagi  keluarganya,   dan   saparuhnya  untuk  sedekch.   Ketika
kaumnya ingin membunuh para utusan itu, dia datang kepada mereka
dan berkata,   <¢}i+'jll i#tjjii'. j6 ``Dz.a berhaf¢,  'fJ&z. ha"mfat
ikutilah utusan-utusan itu'. "

Qatadah berkata: Habib An-Najjar beribadch kapada Allah di

gua. Ketika dia mendengar kabar tentang para utusan itu, dia datang
bergegas dan berkata kapada para utusan itu, "Apckin kamu meminta
upah atas apa yang kanu ajarkan?" Para utusan itu menjawab, "Tidak.
Upah kami hanya pada Allah."



Abu AI Aliyah berkata: Dia meyakini kebenaran para utusan
itu dan beriman kapada mereka. Dia lalu datang kapada kaumnya,  j6dr,jll#ijedi±."Da.n berkata,  "Hai koumha ikutilah utusan-'is.\# "Ikutilah  orang  tiada  miuta

iYciutusan   itu.-  -(I ±|
ba/ascz#  hapcldamw. "  Jika mereka tidak benar,  niscaya mereka  akan

meminta  upch  kepada  kalian.    fpi£{£ rfj  "D¢»  mereha  ado/aA
orczJ!g-orczng  yczng  mencJa!p¢f  perw#/.ctfr,"   maksudnya,   mendapatkan

petunjuk dengan adanya para utusan itu.

i,':}±Gfil'rj}~¥ 'b,l::9   ``Men!g,apa   chJ   tidak   menyembah
rf7a!fa/ );¢#g fe/cfo 7#e#czpf¢fa#ha,"  +;1± maksudnyay menciptakanku.
'b!;a;± ±gS ``Dan yang hanya ke;ida-Nya-lah kanu  (semua)  akan

dz.ke7»bcz/z.*a!».? ",  Ini merupakan  argumentasi darinya kapada mereka,

dan   dia   menchubun9kan   fitrah   itu   kepada   dirinya.   Karena   itu
merupakan nikmat baginya yang wajib  disyukuri,  dan mereka kelak
akan diban9kitkan. Sebab ini merupakan ancaman yang menyebabkan
hardikan.    Maka    menghubungkan    nikmat    itu    kapada    dirinya
merupakan     syukur    yang    paling    jelas,    dan    dihubungkannya
kebangkitan kepada orang kafir lebih besar pengaruhnya.

a-icfiif.=±,u'> cf,'i£X.  "Mengapa  aku  al:an  menyembch  ilah-

z./aA   se/¢z.#-Jvy¢, "   yakni   berhala-berhala.   j±+, 2£Jtesj. ®£  ``/I.ha

(Allah)     Yang     Maha     Pemurah     menghendaki     kemndharatan_
fe7~Aczdczpha, " yalmi  apa yang dideritanya  seperti sakit.  js j3 €

99'isS.S;l£:4 .;jS=ii  "Niscaya  syaf oat  mereha  tidak  meineri
manf;act   sedikltpun   bagi   diriha   dan   mercka   tidak   ®ula)   dapat
me»)/ch!mafha7€faf .? " maksudnya menyelematkanku dari bencana yang

aku derita.

meLat6±~j£L:;Se=t8#"5?<::¢s#/;:r¢bdeagivd";;:#se::::;)ay&=
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7z);tzf¢,"  maksudnya,  kesesatan  yang  benar-benar  nyata  dan  tampak.

9;i:f#.pe;i;i:l±<:;±:).,   "Sesungguhnya   aha   telah   beriman
kepada  Tuharanu;   maha  dengarkanlch  (pengahaan  keimanan)ha."
Ibnu Mas'ud berkata,  "Dia berbicara kepada para utusan itu, bahwa
dia  beriman  kapada  Allah,  Tuhan  mereka.  Dan,  malma   ;ji£`6
adalah  mcka  saksikanlch,  atau  jadilah  kamu  sebagai  saksiku  atas

keimananku.

Ka'ab   dan  Wchb   berkata,   "Bisa  jadi   dia  berkata  kapada
kaumnya,  'Sesungguhnya aku berinan kapada Tuhan-mu yang kamu
kufur kay ada-Nya'. "

Ada  yang  mengatakan,   "Sesungguhnya  dia  ketika  berkata
kepada  kaurmya,  £i •-SS'\#t©Cch'j3li#f'Ha!.
haumlou iJoutilah utusan-utusan itu, ihatilah orang tiada minla balasan
frepczda"c{ ', " mereka mengadukan masalah ini kepada raja dan mereka

berkata, "Kamu telch mengikuti musuh-musuh kita. Maka panjanglah

perdebatan antara mereka agar mereka memalin9kan perhatiannya dari
membunuh para utusan itu, hingga dia berkata,  -f;£>JL'l:<;i

gSrf uh .`Sesungguhnya aku telch beriman kepaia Tuhanmu; maka
dengarkanlah   ®engakuan   keimanan)ku."   Mck:a,   "ereka,   to"xpat
kepadanya dan membunuhnya.

Ibnu  Mas'ud  berkata,  "Mereka  mengilTjak-injaknya  dengan
kakinya  hingga  keluar  ususnya  dari  dubumya,  1alu  dilemparkan  ke
dalam  sumur  dan  sumur itu  adalah sumber mata air.  Mereka itulch
ashaabur   rassi.   Dalani   suatu   riwayat   dinyatakan,   bahwa  mereka
membunuh ketiga utusan itu. "

As-Suddi berkata, "Mereka melempamya dengan batu dan dia
berkata, rYa Allah, berilah petunjuk kapada kaumku'," hingga mereka
membunuhnya.



AI     Kalbi     berkata,     `Mereka     menggali     lubang     dan
memasukkannya ke dalannya, lalu di  atasnya ditutup tanah, hingga
mati dalani keadaan texpendan."

AI      Hasan      berkata,       "Mereka      membakamya      dan
menggantungkannya   di   pagar   kota,    lalu   dikuburkan   di   pagar
Anthakiyah." Demikian yang dikisahkan oleh At-Tsa' labi.

AI  Qusyairi  berkata,  ``AI  Hasan  bercerita:  Ketika  kaum  itu

ingin membunuhnya, Allah mengangkatnya ke langit, dan dia berada
di surga, tidak mati kecuali apabila langit hancur dan surga itu binasa.
Jika Allah telah mengembalikan surga itu, maka dia pun dimasukkan
kembali ke surga."

Ada   yang   mengatakan,   "Mereka   menggergajinya   hingga
keluarlah rohnya dari antara kedua kakinya. Demi Allah rohnya tidak
keluar kecuali menuju  surga dan masuk ke dalannya.  Itulah firman
AI]ch,'asj!;:i'\±,`Dikatakan(kepadanya):Masuklahkesurga'."

Ketika dia menyaksikan surga itu,  €J!;££ L>  cfj €jS~j6
'ci$1:i.  "Dia    berkata,    'Alangkah    balknya    sekiranya    kaun]ca

mengetahai  apa  yang  menyebabkan  Tuhan-ku  memberikan  ampun
fepada!ha '," maksudnya, mengetahui anpunan dari Tuhan-ku untukku.
Jadi mac ketika bersana¢ 'z./ kedudukannya saperti mczsfedar.

Ada   yang   mengatakan,   "Maa   berarti   &/-/czdzz.z.   dan   yang

kembali   kapada   sAz./aA   dihilan9kan.    Bisa   juga   berarti   kalimat

pertanyaan  yang  berarti  menunjukkan  kekaguman.  Seolah-olah  dia
berkata,  `Mengapa  kaumku  tidak  mengetahui  dengan  apa  dosaku
diampuni." Demikian yang dikatakan oleh AI Farra` .

AI Kisa`i menentangnya den berkata, "Jika ini. benar, niscaya
dinyatakan dengan 7»a (a) tanpa a/zJ"

+?i



AI Fana` berkata,70 `Diperbelehkan untuk dinyatckan dengan
mac (1.)  dengan a/I/ dan ini berarti isfzJbam a[alimat pertanyaan) dan
dia melantunkan beberapa bait syair dalam hal ini."

Az-Zanakhsyari berkata,7] "+, :js +; dengan membuang a/I/
lebih baik, sekalipun penggunaan a/z/diperbolehkan."

Dikatakan,  'l=X.-=p +;3 11[[[[£ 'l=;i.-=p L-i; :::J> ie  (Aku  telah

mengetahui apa yang kanu lakukan ini dan mengapa kamu lakukan).
AI  Mahdawi  berkata,  "Penggunann  a/z/ dalam  kalimat  pertanyaan
sedikit, maka ini berhenti pada lafazh  6|;1=E.

Sekelompok ulana berkata, `Malma dikatakan   6|;1=€€ wajib
barimu  surga.  Ini  adalah  khabar,  bahwa  dia  berhak  untuk  masuk
surga. Karena berhaknya setelah kelak dibangkitkan pada hari kianat.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Yang  zhahir  dari  ayat  itu,
bahwa ketika dia dibunuh, dikatakan kapadanya, "Masuklah kamu ke
surga!".  Qatadah  berkata,  "Allah  memasukkannya  ke  dalan  surga,
sedan8kan  dia  hidup  di  dalan  surga  dan  mendapatkan  anugerah
r6efe££:,a=¥E=¥t;¥gi,Ag#££;;:grs„ya:'hajJ#i?:i:x#A?5¢

orang-orang yang gugur di jalan Allah itu matt;  bahkan mereka tw
hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki,"M2  setoa;gairmri:a yar+g

telah dijelaskan dalani surah Aali 'Imraan. Wra//aaAzf a '/am.

Fiman Allah SWT,   6|;1:£¢j€jf.j6 "4/a#gfoA  baz.kyo
sefa.7i¢7zycz  faczzfmfaf  7%e«gefaAefz.. " Berurutan pada makna pemohonan

orang yang memohon tentang apa yang didapatkan dari firman Allah
ketika mendapatkan keberunfungan yang besar itu,  yaltu,   jj:£ \=+,

7_0 LflL Ma 'ani AI Qur`an (21374).
1_'_Lib.AIKasyryof(31284).
72 Qs. Aali 'hman [3]: 169.



:ir2'as'c*, i:=; &>; "Apa yang menyebabkan Tuhanha memberikan
ampun  kepadaku  dan  menjadthan  cku  termasuk  orang-orang yang
dinuliakan. "

Ada yang membacanya, 6±iLfi.I de.73 Adapun tentang makna

pengharapannya  ada  dua  pendapat:74  Perfczmcz:  Bahwa  dia  berharap
mereka mengetahui keadaarmya agar mereka mengetchui kebaikannya
di  dunia dan kebaikannya di akhirat. Kedwa:  Dia mengharapkan hal

itu,  agar mereka beriman seperti imannya,  sehingga mereka menjadi
seperti keadaannya.

Ibnu Abbas berkata, "Dia menasehati kaumnya dalam keadaan
dia masih hidup dan sepeninggalnya."

AI Qusyairi menguatkan dan dia berkata: Dalam hadits, Nabi

SAW  bersabda  tentang  ayat  ini,  "Bchw  dz.cz  7„emberz.ha»  naseAaf
kepadekoumnyaketrkamasahidupnyadansetelchkemedannya."n5

Ibnu Abi Laila berkata,  "Ada tiga orang dari umat terdahulu

yang tidrk pemah kafir kepada Allah sekalipun sekejap mata; Ali bin
Abi Thalib dan dia adalch yang paling utama, orang yang beriman dari
keluarga Fir'aun, dan orang yang kisahnya terdapat di surah Yaasiin.
Mereka adalah orang-orang yang benar." Demikian disebutkan oleh
Az-Zanakhsyari secara ma!rLfif ' dari Rasulullah SAW.

Dalam   ayat   ini   terdapat  peringatan  besar   dan   dalil   atas
diwajibkannya menyembunyikan kemarahan, bersikap  santun kapada
orang  yang  bodoh,  dan  menaruh  belas  kasihan  kepada  orang  yang
memasukkan   dirinya  ke   dalan   golongan   orang   yang  jahat   dan

pembangkang  dan  berusaha  mengeluarkan  darinya,  perlahan-1ahan

::£:rdaLa:e¥idi;Saetb=#se°bt:biib:I:haFM|i=diA##a'fsM#`{4(/71/;):0.
75 Disebutkan oleh AI Alusi dalam Jtwfa j4J Ma 'am!. (7/208).
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dalam membebaskannya, dan tidak merasa gembira atas musibch yang

menimpa  orang  lain  dan  mendoakannya.  Tidakkah  kanu  melihat
bagaimana  dia  berharap   baik  untuk  pembunuhannya?   Sedangkan
orang   yang   membangkang   adalah   orang-orang   kafir   penyembah
berhala.

Ketika    Habib    An-Naj].ar    dibunuh,    Allah    murka    dan
menyegerakan     diturunkannya    adzab    kapada    kaumnya.     Allah
kemudian  memerintahkan  kepada  Jibril,  dan  dia  berteriak  dengan

;e|:ii;e::and,;,#g`:ag-Eat;'gL=e;;.:=u;`.-LT3chg;mS#-:;fl.¥a:
Kami  tidak menurunkan  kepada  ka:unnya  sesudah  dia  (meninggal)
suatu pasuhan pun dari langit dan tidak layck Kani menunnkarmya,"
maksudnya, Kanii tidak menurunkan risalah kepada mereka dan tidak

pula seorang nabi setelah dibunuhnya. Demikian yang dikatakan oleh
Qatadah, Mujchid, dan AI Hasan.

AI  Hasan  berkata,  "Pasukan  itu  adalah  malaikat  yang  turun
membawa wahyu kepada para nabi. "

Ada    yang    mengatakan,    "Pasukan    itu    adalah    tentara.
Maksudnya, Aku tidak perlu mengirimkan pasukan dan tentara untuk
membinasakan   mereka.    Melainkan   Aku   membinasakan   mereka
dengan   satu  kali   teriakan."  Maknanya  juga  dikatakan  oleh  Ibnu
Mas'ud dan laimya.

Jadi,   firman   Allah,   £p!,P.'gtj   "Da»   fz.da*   /a)/a!A  Kamz.
me»wrzf7cha7€#);a, " menunjukkan bahwa perkara ini kecil,  atau Kani

binasakan  mereka  dengan  satu  kali  teriakan  setelali  meninggalnya
laki-1aki ini, atau setelch diangkatnya ke langit.

Ada  yang  mengatakan,  ``a,PA'g(i  'Da#  fz.daA  /ay¢fr Kczmz.
me#c{"#ke##);¢ ', kapada orang yang sebelum mereka."
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Az-Zanakhsyari   berkata,   "Jika   kamu   katakan,   Mengapa

:]¥s:Tpasb¥fianrmdan¥!E:#:i:e;;8#ndfj~£T£#„anfrm?;
hirimkan kepada mereka  angin topan dan teutara yang tidck dapat
hamw me/z.foczf72);cz.76 Allah SWT juga berfirman,  3xp.i;i tal'\: 3#>
'irf,':j3 `Dengan, tigq.ribu pealaikat yang ditununkan  (dari langit)'."in

Din, 'Cngj;i -;gs±:'fi, 9\S\'. 3:::e> `Dengan  lima ribu malaikat yang
memahai tanda` `*n8

Menurut saya (AI Qurthubi), "Hal itu cukup dilakukan oleh
satu malaikat. Dan, kota-kota kaum Luth di RIsyah telah dibinasakan
dengan   sayap   Jibril,   dan  negeri  Tsamud  dan  kaum  Nabi   Shalih

dihancurkan dengan satu kali teriakan.  Akan tetapi Allah SWT telali

melebihkan Nabi Muhammad SAW dengan segala hal daripada semua
nabi dan Ulul Azmi dari para rasul, apalagi dari Habib An-Najjar, dan
beliau lebih utana mendapatkan karamali dan kemuliaan yang tidak
didapatkan  oleh  siapa  pun.  Di  antaranya,  Allah  menurunkan  untuk
beliau   tentara   dari   langit,   dan   seolch-olah  menyinggung   dengan
frman,-Nya,  Cij;<\ ~*j "Dcz# K&mz. fz.d¢* me7€wr%»ha#, " dan firman-Nya,

a,giv'g`j "Dan  tidak  layak  Kami  menurunka:mya."  Men]rnd&:an

tentara merupakan perkara yang luar biasa dan tidak pantas kecuali
karenamu, dan Kani tidck melakukannya urfuk selain kanu.   |f gld£
{.3ig'-i=3±3\.,  "Tidak   ada   siksaan   atas   mer?ka   melainkan   satu

Jerz.aha#  s#¢"  s¢/.cz. "  gz.r¢`aft  umum  adalah  {±:i  dengan  7!os%czb,

yang  maksudnya  bahwa  hukuman  itu  tidak  lain  berupa  satu  kali
teriakan.

76 Qs. A| Ahzaab: [33]: 9.
77 Qs. Aa|i 'hiaan [3]:  124.
78 Qs. Aa|i 'Irmaan [3]:  125.
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Abu Ja'far bin AI Qa'qa', Syalbah, dan AI A'raj membacanya
a±;:p dengan r¢/q '79 di sini. Dan tentang firman-Nya,  `i=;; Y€Llfgld£

a++ji `556;fe:i ,  mereka menjadikan ha¢#¢ berarti teljadi dan baru.
Seolch-olah dikatakan, "Tidak teljadi kepada diri mereka kecuali satu
kali   teriakan."  Namun   Abu  Hatim  dan  kebanyakan   ahli  Nahwu
mengingkari  gz.7~¢ `czfe  ini  disebabkan  oleh  Jtz '#z.I.ts,  karena  ini  dfea'z/

Sebagaimana kalimat mcza! gaa7wa!f z.//a Hz.#dcm (ti'dak ada yang berdiri

kecuali  Hindun) juga  dfecz'z/ (lemch),  yang  mana makna  sebenamya

adalah m¢a gcza7#a czfo¢dw# I.//cz¢ %z.#dt/# (tidak ada orang yang berdiri

kecuali Hindun).

Abu  Hatim  berkata,  "Jika  frocz7!a  sebagaimana  yang  dibaca

oleh  Abu  Ja'far niscaya  dia berkata,  'J#  faclcz7Icz  I.//cz¢  sfaaz.Aczfc!#'."  An-

Nulihas8° berkata,  "Tidck ada yang menghalangi hal ini." Dikatakan,
"A4lcz¢ /.cz¢ 'czfroz. /.aa7~fya!fwha  (Tidak  ada  yang  datang  kapadaku  anak

penemquarrm:n), beraatil  maa jaa`atni  imra`atun  au jaariyatun  illaa
/.czczrz.}J¢Zwke  (tidak  ada  seorang  wanita  atau  anak  perempuan  datang
kapadaku  kecuali  anak  perempuanmu).  Adapun  maksudnya  gz.7~a `cz%

itu   dengan   7~¢/a'   sebagaimana   yang   dikatakan   oleh   Abu   Ishak,
"M:aim:arryai, in kaanat ` alaihin shaihatun illaa shaihatun waahidatun

(Tidak  ada teriakan  atas  mereka,  kecuali  satu kali  teriakan)." Yang
lainnya  memperkirakan   malmanya,   ``macz   w   gcz 'af   `cz/czz.Az.in   z.//cz&

sfeaz.Aa[fci#  w¢aAz.daf##  (tidak ter].adi teriakan kapada mereka,  kecuali

satu kali terickan).

Abdurahman   bin   AI   Aswad   membacanya   -   dikatakan
demikian  juga  dalan  hunif Abdullch,  "J7!  froa!#af  I.//a!cz  zczgz.)rya!fcz#

79  g!.ra `aA  ii.:I.  dengan rafa'  adalah mwfawaf}.r sebagainana dalam ragrz.a i4#-

N%yTTh#;r\a6b4A|Qur`an(31390,391).
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waAz.drA."8]  Akan tetapi ini berfentangan dengan apa yang terdapat
dalam mushaf AI Qur`an. Di samping itu dalam bchasa yang dikenal,

z4!ga!cz-);a!zg"w artinya apabila berteriak. Di antaranya dikatakan dalam

pepatah Arab, 4tsga/c mz.7®clz zaii/aagz.I. (Dia keberatan karena teriakan-
teriakan itu), dan apabila demikian maka ma!sfodczmya adalah zczgw¢fo.

Demikian yang disebutkan oleh An-Nulhas.82

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  AI  Jauhari  berkata,83  "4z.
Zaqwu  a:ha;M  az-zaqyu  addrth  mashdar.  Wa  qad  zaaqa  ash-shadyu

)/czzgwc4  zczgaa `a7!,  artinya  berteriak,  dan  setiap  sfecla `z.fo  (orang  yang

berteriak)   adalch  za!czgz.#   (orang  yang  telch  berterick).   czz-zczqz.)ry¢fe

artinya czsfe-sfaaz.foczA (teriakan).

Berdasarkan  hal  ini  dikatakan,  zczgwczA  dan  zczgz.)a;CZA  adalah

dua  bahasa  yang  berbeda.  gz.ra`aA  itu  benar  dan  tidak  ada  yang
inenenlangnya,." Wrallaahu a 'lam.

'ou'iS.;=\:>S   `.Maka   tiba-tiba   mereka   semuanya   mati,"

maksudnya, mati diani, sebagainana penyerupaan dengan debu yang
dian. Qatadch berkata, "Binasa." Namun malmanya sama.

8]  gz.ra `aA  yang  aneh  ini  disebul]rm oleh AI  Farra`  dalan A41a! 'a»z.-nya  (2/375),

An-Nulihas dalam J'r4b .4/ g!ir`an (3891), dan mnu Athiyyah dalam .4/ MWAa77ar
AJ82W7£y#£}r3a/;9A8,)inr`a„(3/391).

83 Lil. Ash-Shihhah (612368).
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Firman AIah :

¢`f©£LZ.:;=:€c,¢isgYG£;i;3cr;#|:€G;Cj-fj;?i;:=±'.

#b,6©6L±j.V'f£'!#i,e#'t€3ffitsei3'5j;'
©6#f;fufgff

"Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada

datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu
memperolok-olokkanriya. Tidakkch mereha mengetahui berapa
barryak umat-iLmat sebelum mereha yang telah Kani binasakan,
bahwasannya (orang-orang yang telah Koimi binasakan) itu tiada

kembali kepada mereha Dan setiap mereka semuanya alran
dikumpulkan lagi kapada Kami." (Qs. YaialsHn [36\.. 30-3Z)

Firman  Allah  SWT,   ;\=j-fJ;?i;:=±'.   "4/czwghaA   be„ny¢

penyesalan   terhadap    hamba-hamba   itu,"    manshub    ®e;in;aralrfu
/tzffoafa), karena ia adalah huruf #z.dacz ` 7c4!fa.raft ®anggilan indefinitif),
dan tidak diperbolehkan selain 7!asfeab menurut para ulama Bashrah.

Menurut pendapat Ubai, 843q®1 3;L> b: dibaca m#dfea/ Adapun hakikat

dari a/ feasr¢fo ®enyesalan) dalam bchasa adalah penyesalan yang ada

pada seseorang yang membuatnya benar-benar menyesal.

AI  Farra`  mengklaim,  bahwa  pendapat  yang  dipilih  adalah

gz.rtz `afe  dengan #asfeczb. Akan tetapi jika dibaca dengan rcz/cz ', karena
#a!fo.rczfo     itu    ma!usfe#/a!fe    dengan    sfez./c!A,    maka    ini    benar.    Dia

memperkuat pendapatnya  dengan beberapa hal,  di  antaranya bahwa

84 gz.ra `¢A ini disebutkan oleh An-Nulhas dalam Ma 'a#z. A/ g#r`a# (5/489) dan

termasuk  q!.rtz `a&  yang  aneh,  sebagainana  dalam ,4/ MWAfusab,  karya  Ibnu  Jinni
(2/208).
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dia mendengar  orang  Arab  berkata, );¢a  meJAJzzmme/»  bz.  amrz.»a  /aa

Ja!Afczm  (Wahai  pemerhati  urusan  kami, janganlah  kamu  perhatikan

urusan kami). Dia melantunkan sebunh syair:

fr€ 15P, ,i± i,i u:
Wahai rumah yang telch dirubah bencana dengan suatu perubahan 85

An-Nuhhas  berkata,86  "Dalan hal  ini  bab  7".dcza`  gugur atau

kebanyakannya,  karena  ia  mercz/tz '  #czkz.raft  yang  murni,  dan  juga

merafa'  apa yang berada pada kedudukan mwd¢a/ yang panjang, dan
dengan  membuang  fcmwz."  di  tengch,  dan  juga  merafa'   apa  yang

bermakna mcz/'ct/ tanpa sebab yang mewajibkan hal itu.

Sedangkan apa yang dikatakan oleh orang Arab, maka ia tidak
menyerupai   apa   yang   diperbolehkannya,   karena   yang   dimaksud
dengan   yacz   m«Afczmmzf»   bz.   amrz.7!a   /aa   ftzAf¢7%,   memajukan   dan

mengakhirkan,   yang  berarti   ya   cz)przAa/  mefAfcz7«mw   /¢cz   f&foz¢7%   bz.

¢mrz.»aa    (Wchai    orang   yang   memperhatikan,   janganlali   kamu

perhatikan   urusan   kani).   Demikian  juga   dengan   syalr   di   atas,
maksudnya adalah );a!a! cr)a/afwAa ad-dr¢7", kemudian pembicaraarmya

d;I:[hoch, Erha:n yaa haa`ulaa` ghayyir haadzihii ad-daar al bali (wth:zli

mereka,   rubahlah   rumah   yang   terkena   bencana   ini!)   Hal   ini
sebagaimana  Allah   SWT  berfiman,    rr> 3±J;3€JEj'tJ ;:r\Sffj;
"Sehingga apabila kanu berada di dalam bahiera, dan meluncurlch

bahtera itu membowa orang-orang.'f f l

85  Demikian yang  dinyatakan dalam Ma'a#I.   karya AI Farra`,  (2/376),  J'rab i4J

g«r`a»,   karya   An-Nuhhas   (2/391),   dan   masing-masing   dari   keduanya   tidck
"%_r##r#Aik#2ns£(%a3gp#.

87 Qs. ¥uunus [10]: 22.
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Jndilafazh:L}:ifmausAwbkapadahuruf#ida¢`,sebagaimana
kamu katakan, ya!a rtz/.zf/an agbz./ (wahai seorang laki-1aki datanglal!).

Malma nidaa` itu adalch ini merupakan tempat datangnya penyesalan.

Ath-Thabari  berkata,88  `Maknanya  adalch  alangkch besarnya

penyesalan hamba-hamba itu atas diri mereka sendiri. Karena mereka
telah memperolok-olokkan para rasul Allah itu. Hal ini, karena orang-

orang  kafir  ketika  melihat  adzab,  mereka berkata,  ;\=j-tJ;?i;:=±'.
•Alangkah besarmya penyesalan terhadap hamba-ho[mba itu,' sehigga

merekapun    menyesali    terbunuh    dalam    keadaan    meninggalkan
keinanan. Mereka lalu berharap Lmtuk beriman, pada saat keimanan
tidak  bemanfaat  lagi  bagi  mereka.  Demikian  yang  dikatakan  oleh
Mujahid.

Adh-Dhahhak berkata,  "Sesungguhnya penyesalan  itu  adalah

penyesalan   malaikat   kepada   orang-orang   kafir,   ketika   mereka
mendustakan para rasul."

Alda.   yang   "engatakan.   "Alangkah   besarmya   penyesalan
ferAa!dczp  Aczmba-Aa!mba  I.fz4,  adalah  perkataan  laki-lald  yang  datang

dari    ujung    kota    dalam    keadaan    bergegas,    ketika    kaumnya
bersekongko I untuk membunuhnya.

Ada  yang  mengatakan,  "Sesungguhnya  ketiga  utusan  itulah

yang mengatckan hal itry ketika kaum itu membunuh laki-laki yang
datang deri ujung kota dalam keadaan bergegas itu."

Adzab  kemudian  menimpa  kaum  itu,  "Alangkah  besamya

penyesalan  terhadap  mereka."   Seolah-olah  mereka  berharap  telch
beriman.

88 LIL. ]ami ' AI Bayan (23/3).
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Ada yang mengatakan, "hi adalah bagian dari perkataan kaum
itu,   ketika   mereka   membunuh   laki-1ald   itu   dan   mereka   lalu
meninggalkan para utusan itu,  atau mereka membunuh  laki-1aki  itu
bersama ketiga orang utusan tersebut."

Sesuai  dengan  perbedaan  riwayat  dalan  hal  itu.  "Alan8kah
besarnya penyesalan terhadap para utusan dan laki-laki itu. Mengapa

kami tidak beriman bersana mereka pada waktu keimanan itu masih
bemanfaat."

Kemudian  setelah  itu  dimulai  lagi,  dan  Allah  berfirman,   (

S$6c;,rij± "Tiada  datang  seorang rasul  pun kapada  TTeka."
Ibnu Humuz, Muslim bin Jundab, dan mmah menibaca,  j> 3:,:..i b:

3\--iJi  dengan  s"ha»   foa`  (f&`mard%fAaA)  untuk  menjelaskan  dan
meneran8kan makna, yang nana itu merupakan tempat nasehat dan

peringatan,  dan orang Arab  melakukan  sapertinya,  sekalipun  bukan
tempat waga/ a]erhenti). Di antaranya saperti yang diriwayatkan dari
Nabi SAW, bahwa beliau memutus bacaannya huruf demi huruf, agar
dapat menj elaskan dan memahamkan.

Bisa juga  ;\=j-fJ; berhubungan dengan lafazh a/ faaSrafa, dan
bisa juga berhubungan  dengan  sesuatu  yang  mafedzw/ (dihilan8kan)
dan  bukan  dengan  lafazh  a/  AasrczA,  seolah-olah  ditentukan  untuk

berhenti  dan  disukunkan  Aa `.  Beliau  kemudian  membaca,  ;\=j-fJf
atau apakah kanu menyesali terhadap hanba-hamba itu?

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak, dan lainnya,  L£

?L+°' 6:;N[[J  7%«dfoa/  dengan  men8hilan8kan  a/aa,  namun  ini
bertentangan dengan mushaf AI Qur`an. Bisa juga termasuk dari bab
i.dtia/a%  kepada /cz 'I./,  sehingga  a/  zbaad  menjadi /a 'z./,  seolah-olah

apabila mereka menyaksikan adzab itu mereka menyesal.  Ini saperti
perkataanmu,  ycl¢  ga)a;amw  ZCH.d,  dan  bisa juga  termasck  dari  bab
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I.dfea/ZZA  kapada  rna/zf/,  dan  a/  I.bead  menjadi  rna/%/.  Seolah-olah

hamba-hanba itu menyesal  atas  orang yang merasa kasihan kepada
mereka.    Dan,    gz.rcz`ah    orang   yang   membaca,    3l=j-tJ;€|;:Lf.
memperkuat makna.

FimanAllahswT,#'!#i,.jS.fc;fit:;\3:1i:i3'ife'ji
'oS±f.rf  "Tidckkah  mereka` inengetahai  berapa  botryak unat-unat

sebelun  mereka yang telah  Kami  binasakan,  bchwasannya  (orang-
orang yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka. "
Sibawaih berkata, "®i adalah ganti dari 3rdan malmanya di sini adalah
khabar. Karena rfu, ia boleh diganti dengan sesuatu yang bukan huruf
isfl7bam     ®ertanyaan).     Adapun     maknanya,     tidakkah     mereka
mengetahui  bahwa  masa-nasa  yang  telah  kani  binasakan  mereka,
sesungguhnyamerekaitutidakkembalikapadamereka."

AI  Farra`  berkata,89  ";rberada pada posisi  Hasfoab  dari  dua

falctor: PerJowa[, dengan lafazh  I;;;' . Dia berdalil atas argumentasi ini
b¥;eara%:=a:`ar4p`::[sTn„ua%aasb'u:etne:lap:iarifaf`5}{£..=iu:

berkata,90 "Pendapat yang pertana mustahil, karena pada 3'kalimat

yang  sebelunmya  tidak  belpenganh  kapadanya,   sebab  ia  adalah
kalimat pertanyaan, dan mustahil pertanyaan masuk pada khabar apa

yang    sebelumnya.    Demikian   juga   hukumnya,   jika   ia   adalah
khabarnya.  Sekalipun Sibawaih menyinggung sebagian daripada ini.
Makadiamenjadikan#isebagaigantidari3T.

Muhammad   bin   Yazid   membantah   pendapat   ini   dengan
bantchan yang keras, dan dia berkata, "3'berada pada posisi Hasfaflb
dengan   \ZI;:i dan  #i  juga  berada  pada  posisi  »asAab.  Adapun

8?Lib.Ma'aniAIQur`an(21376).
90 Lit I'rab AI Qur`an (21393).



maknanya menurutnya dengan  #i atau  J3 pe taci 3'ife'j{
9ffl)"Tidakkch   mere:ha   menictahai   berapa   banyak   unat-unat
sebelum mereka yang telah Kami binasakan. " D±a. bedszTfa, "AudapNIL

dalil atas pendapat ini bahwa ia terdapat dalan gz.rcr `¢fa Abdullah,   tf

66£*?i;Yd#:i*ff:'°s:+:`g_#i¥;.9:e:u¥aas=y::2mbaca>#'!*f;
Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang yang men9klaim

bahwa  di  antara  makhluk  ada  yang  dikembalikan  sebelum  kiamat
setel ch kematiannya.

':»£;£:{{1»{±{i»SdS..Dansetiapmerehasemuanyaakan

dz.hampwJha# /¢gz. fepadr Jra!mz.. " Mcksudrya pada hari kiamat untuk

menerima balasan. Ibnu Amir, Ashim, dan Hamzah membacanya,  bS

ff g dengan  f&s)/dz.d   \i3.   Sedangkan  yang  lainnya  membacanya
dengan  fcz#fe# pada  ®!,  diringankan  dari  yang berat  dan  setelahnya
marfw '  karena  7#wbfach! `,  dan  setelahnya  adalah khabar.  Ia menjadi

tidak berfungsi ketika lafazhnya bembah, dan dalan khabar itu harus
ada /czm sebagai pembeda antara ia dan dj yang berarti \---I . Dan \[[[EJij

menurut  Abu  Ubaidch  adalah  tambchan.  Adapun  yang  dimaksud
menuntnyaadalahpr,if3;i.

AI Farra` berkata, "Orang yang mentasydidkan menjadikan

berarti Y! . Dan, i)!j berarti Le , atau a+ Y! Jr 1., saperti firman AIlah

SWT, #i± 4,A.,SS;;€jji6£  "Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki

yang berpenyakit gila."93 Sibawaih mengisahkan dalam perkataannya,
"Aku memohon kepada Allah atas apa yang telali kanu lakukan."

9]   gz.r¢`aft  Abdullah  ini  disebutkan  AI  Farra`,  An-Nuhhas  dalan  "a'a#z.  ,4J

0%r `a# (5/490), Ath-Thabari dalam /am!. ' 4/ Ba)7a# (23/3), dan ia termasuk gz.ra `a4
yaF28Qanrfu]AiHasaniridisebutkano|ehAth-Thabaridalam/am"JBaya#(23/3),

dan An-Nulhas dalam Ma 'a#i. j4/ gtir `a" (5/490).
93 Qs. Al Mu'minuun [23]: 25.
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AI Kisa`i mengldain bahwa ini tidalk dikenal. Dan, makna ini
telah dijelaskan dalan surah Huud.94 Kemudian dalam gz.ra `aA Ubai,
95.63qu6:~ul'gr.y;*b!3

Firman Allah:

6j±-t:'*€fa,£ji<b'¢±;:j'xp.tLi3€ty.t'¢%\:i
;2j=±'tdr,l;p,6j*;:r±=:I+jcj;`;+i;l<T±3\=E=:j©

©612;=±6.#iirj.i';:1±rj£#dr,i£±=-a,©
rii$3L£3€ty't*€L,\{i±ifb€ty.fsfc#S;;i

©6jr=-Y,L±j
``Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka

adalah bumi yang matt. Ko[mi hidupkan bumi ifu dan Kami
keluarkan daripadanya bioi-bijian, maka daripadanya mereka
makan. Dan Kant jadikan padanya kebun-kebun kurma dan

anggur dan Kant pancarkan padanya beberapa mata air, supaya
mereka dapat makan dart buahnya, dan de[ri apa yang diusahakan
oleh tangan mereka.Maka mengapakah mereka tidak berayukur?
Maha Suck Tuhan yang telah menctptakan pasangan-pasangan

semuanya, balk dart o[pa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari dirt
mereka moupun dari apa yang tidak mereka katahui."

(Qs. Yaasiin [36]: 33-36)

94 Lib. Tafsir ayat 1 1 1 dari sunh Huud.
95 gz'ra `czA Ubay ini disebutkan oleh An-Nulihas dalam Ma 'an!. i4/ gz" `a« (5/491,

den Ibnu Athiyyah dalam f4/ MzfAczrrczr 4/  Fya/'ZZ (13/199,  dan ia temasuk qz.ra `a!A
yang aneh.

+_6iJ



Fiman Allah  SWT,  l#j'i=±it;3€W-{'4'€\;i  "Dan sougiv
tanda ftehaasaan Allah yang besar) bagi mereha adalah bumi yang
mczfz..  Kcz7"z. fez.c7c4pfrcz# b#7"z. I.£c{. " Allah memberikan peringatan kapada

mereka   dengan   ini   atas   dihidupkannya   yang   mati.   Allah  juga
mengingatkan    kepada    mereka    tauhid-Nya    dan     sempumanya
kekuasaan-Nya,  yaitu Allah menghidupkan tanah yang mati  dengan

:::Tanb¥£:]j:=a£=an6j=¥:.nm8:::karakmanckb::,-,bLJlandalnya.#
Ulama  Madinah  membacanya  dengan  mentasydidkan  lafazh

'xp-t,  sedan9kan lairmya membacanya dengan fczfrfofl/,  dan ini telch

:J±Ls:kchanya,Se:::r:ach¥~¥,`:"in"yaK::;i".:Ze#°#"j|
±::fj   "Darz.  ha7"a   da»   &»gg„rr   Penyebutannya   dikhususkan
dengan keduanya, karena ia temasuk buah yang memilihi nilai tinggi.

9j±if) :A,);;:,{;i;g6 "Dan Kand pancarkan padany?beberapa

772czfa!    ¢z.r,"    maksudnya,    pada   kebun-kebun   itu.    £Of cr,ii=:Q,
``Supaya mereha dapat makan dari buahnya. " ha` paid; .;i kendtodi

kapada  air  mata  air,  karena  buah  muncul  karena  adanya  air  itu.
Demikian yang dikatakan oleh AI Jug.ani, AI Mahdawi, dan lainnya.

Ada yang mengatckan,  "Agar mereka makan dari buah yang
tel_i,k.¥i,,S:?£Ti¥.i, .3:<`b;::{¥ana Allah SWT berfiman,  j# 6,6

__    _      _         _1____.    _.       __     __    I    __       ,_i__     _.i____    _         i    _____     __.,
?-D':;jii}Hj\"Dansesungguhnyapadabinatangternak-,di;JL;jgJ

itu  benar-benar  terdapat  peldyaran  bagi  kamu.  Kami  memberimu
minun daripada apa yang berada dalam perutnya."96 ELrnz:th den A|
Kisa`i  membacanya,  g+;i: ::p  dengan  d%a!m7»aA  tsa`  dan  mz.in.97

Sedangkanyanglainny;membacanyadengan/azfa¢%keduahurufitu.

96 Qs. An-Nahl [16]: 66.
97 gz.ro `ch Hamzah dan AI Kisa'i ihi adalah gz+tz `aA yang mfftowafz.r, sebagain)ana

dalam ragrzb .4»-Ivas);r, hal. 111.
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Diriwayatkan deri AI A'masy bchwa dia membacanya dengan
dhammch   ts¢`   dan  swfu#   pada  mz.in   (tswmr!.fez.).98   Dan,   ini   telah

dijelaskan dalani surah AI An' aam.

fef!'gi±C; "Dan dart apa yang diusahakan oleh tan,g,an
"ereke. " I-berada pada posisi 4faa/c!dfo karena 4!£fea/kepada £;a;t,
atau*£,I-:ii:ip£\:?3(Danjugadariapayangdiusalakanolehtarigan-
tangan mereka). Para ulama Kufch membacanya, ®l=jpf lil tanpa fea `.99

Sedangkan  lairmya  membacanya,  a---£ip>  sebagaimana  aslinya  tanpa

membuang  satu  huruf pun.  Dihilan8kannya sfez./czfe  dalan  perkataan

banyak teri adi, karena panj angnya isim.

L  bisa  juga  7®a!afl!ftyclfe   @erfungsi  meniadakan)  dan  tidck

memiliki tempat dalam I. 'rab sehingga tidak perlu i5Az./aft dan tempat

kembali.   Maksudnya,   yang   tidak   diusahakan   oleh   tangan-tangan
mereka dari tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah untuk mereka. Ini
adalah   pendapat   Ibnu   Abbas,   Adh-Dhahhck   dan  Muqatil.   Yang
laimya  berkata,  `Maknanya  den  dari  uang  diusahakan  oleh  tangan
mereka,  atau  saperti  buch,  macam-macam  roti  dan  makanan,  juga
termasuk dari apa yang mereka buat dari biji-bijian dengan ditumbuk,
seperti roti, adonan yang berasal dari biji-bijian, dan zaitun.

Ada  yang  mengatakan,  ``Hal  itu  kembali  kepada  apa  yang

ditanan  oleh  manusia."  Ibnu  Abbas juga  meriwayatkan  maknanya,
':2i;=Zi.seA "Maka  mengapakal  mereka  tidak bersyukur? "  a:kas

nikmatnya.

98  gj.rcz `¢fe AI A'masy ini  disebutlran oleh Ibnu Athiyyah dalam j4/ Mwfaorrar j4J

Wdyiz (131\99), dan A:ha Havyan dalai:n AI Bahr AI Muhith (7133S) dan qira`ah hi
tidck mwftzwaf}.r.

99  g!.ra `aA  iri  termasuk  qira'ah  sab'ah  yang  mwfczw¢fz.r  sebagaimana  dalam i4J

Iqna' (2n 42), dan Taqrib An-Nasyr,164.

+_qJ         +



Fiman  AIlah  SWT,   \{1±ifr€¥.fs£Cj€l`{6:££   "MaAa
Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. "
Allah  menyucikan  dirinya  dari  perkataan  orang-orang  kafir,  yang
mana mereka menyembah selain-Nya,  sekalipun mereka mengetahui
nikmat dan bekas-bekas dari kekuasaan-Nya. Dalam hal itu terdapat
makna  perintch,   atau  sucikanlah  Dia  dari  apa  yang  tidak  sesuai

dengarmya.

Ada yang mengatakan, "Dalam hal itu terdapat makna fa 'aj7.c/A

aceheranan),    atau    sungguh    men8herankan    mereka    itu    dalani
kekufurannya  padahal  mereka  menyaksikan  tanda-tanda  itu.  Orang

yang kaget akan sesuatu akan mengatakan,  Subhaanallah! i4/ azi4;acz/.
artinya a/ cz7zwcza ' Q>ermacam-macarn), dan al ashnaaf Q)eljenis-jenis).

Setiap  pasangan  adalah jenis,  karena ia berbeda-beda dalam wama,
rasa, bentuk, kecil, dan besamya. Perbedaan itulah yang menunjukkan
macam-macamnya." Qatadah berkata, "Yalmi j antan dan betina.

Ji±ffl\ fJ;\L,"Baik dari apa yang ditunbwhkan oleh bumi, "
yalmi   dari   tumbuh-tuinbuhan,   karena   ia  bemacam-macam.    cru
-i,?-i``Da# darz. df.rz. mereha, " yalmi Dia menciptakan dari mereka

and:-anak yang berpasang-pasangan, I. antan dan betina.  6j:1*.Y' l£~.i
"Moupun dari apa yang tidak mereka ketahai," "cksndnyti, deri je;irs

makhluknya  di  darat,  laut,  langiv,  dan  bumi.  Kemudian  apa  yang
diciptckan  oleh  Allah,  bisa jadi  tidak  diketahui  oleh  manusia  dan
diketahui malaikat, dan bisa juga tidak diketahui oleh makhluk. Dalil

yang  bisa  diambil  dari  ayat  ihi  adalah  baliwa  Allah  berbeda  dari
makhluk, sehingga Dia tidak bisa disekutukan dengannya.
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Firman Amah :

#`5©6Of:ri\S£Jqt2i,83J3t#»ij.\:i
©#.i±j-fj.ji<ch,`SctS€jiiq,di3

``Dan suatu tanda (kekuasaan AIlah yang besar) bagi mereka

adalah malam; Karmi tanggalkan slang dart malam itu, maka
dengan serta merta mereka dalam kegelapan, dan matahari berjalan

di tempat peredaranreyoL.Demikianlah ketctapan Yang Maha
Perfa¢s¢ /¢gr. M¢ft¢ Me#gefch#i " (Qs. Yaasiin [36] : 37-38)

Firman AIlch SWT,  jqiiL~££:i#{#"i£.I:j  "Dam sacto
tanda  (kckuasaan  ALllch  yang  besar)  bagi  mereka  adalah  malam;
Kami  tanggalhan  siang  dart  malam  itu," rTLcksndnya,, sera;gdi tanda

yang  menunjukkan  kapada  ketauhidan  Allah,  kekuasaan-Nya,  dan
wajibnya  si fat  Allah.  4s-ScI/#few  artinya  ¢#-#a!z 'w  (menanggalkan).

Dikatckan,   sa/clkJ!a   ,4//czfew   mz.#   dz.z.#!.Az.   (Allah   mencabutnya   dari

agamanya).   Kemudian   digunakan   dengan   makna   mengeluarkan.
Lenyapnya  sinar  dan  datangnya  kegelapan  saperti  tertanggalkannya
dari   sesuatu.   Nanapaknya  yang  ditanggalkan   adalah  gaya  bahasa
I.sfz. 'a¢7-aA (alegori).

6|;±J±  "Kege/dpa!#, "  mereka  masuk  ke  dalan  kegelapan.
Dikatakan, azA/am7!czcz atau kami masuk ke dalam kegelapan malan.

Dan, czzAA¢7.«a!cz artinya kami masuk ke dalan waktu siang. Demikian

juga,   dengan   ashbahaa,   adhhainaa,   dan   amsainaa.    ALda,   yang
mengatakan,      iL,     berarti      `a»Az{.      Adapun     maknanya     kami

menanggalkan   cahaya  siang.    6:;±J=`r£`Sg  "Serf¢   merf¢   "erefrfl
dcz/am  frege/c!pcz#,"  maksudnya,  dalarn  kegelapan.  Karena  sinar  di



waktu  siang bercampur dengan udara,  kemudian  ia bercahaya.  Dan

jika sinar itu keluar darinya, maka gelaplah.

FirmanAllchSWT,C\<jj£€=£j,c£;+ij:£}S"Da»ma/oAcz7.I.
ber/.¢/a#  dz.  fempaf peredarcz##)/a. "  Bisa ].uga  perkiraan  maknanya,

Dan suatu tanda ftekuasaan Allah yang besar) bagi mereha adalah
m¢f¢Aa!7`z..  Bisa juga  i:£lfj   m&rfw '  ®erharakat  dfeamm¢A)  dengan

menyanarkan #'z./  yang  ditafsirkan  oleh  yang  kedua.  Bisa juga  ia
7«czr/zf ' karena in"bf&cJcz `.  c£;Fi berada dalani posisi khabar, atau/.a7..

Dinyatakan dalam SfaaAz.A A41z4s/z.in, dari Abu Dzar, dia berkata,
"Saya bertanya kapada Rasulullah SAW tentang firman Allah SWT,
Cedfff tyrf i+'9 `.Dan   matahari   berjalan   di   tempat

peredrra##);a. " Beliau lalu bersabda,  "Tempat beredamya di bawah
Autsry:,"

Diriwayatkan juga dari Abu Dzar, bahwa Nabi SAW bersabda

pada suatu hari, "Tahukah kalian kemana matahari ini pergi?" Mereka
menjawab,   "Allah  dan  Rasul-Nya  lebih  mengetahui?"  Rasulullah
SA;IN bersatoltoda, " Sesunggwhnya matahari ini pergi hingga berckhir di
tempat peredarannya di bowah Arsy, lalu ia tunduk slyud. Ia masth
terus begitw hingga dikatakan kepadanya, nalklch dan kembalilah ke
tempat  kanu  datang.  Maka  matahari  itu  pun  pergi  dan  kelunr  di
waktu pagi dari tempat terbitnya, kemudian ia berjalan hingga tempat

peredarannya  dan itv terletak di bawah Arsy.  Kenudian  dikatakan
kepadanya, 'Naiklah dan terbitlah dari barat,' maka ia pun terbit dari
barat."

Rasulullch  SAW  kemudian  bertanya  kapada  para  schabat,
`Tahukah kalian kapan itu terjadi? Itulal ketikap  ;g-i \#L\=if a;;;Y'

loo  IR.  Muslim dalan pembahasan tentang  imam,  bab:  Penj.elasan Waktu yang

tidak Diterima Keinanan saat itu ( 1/139).



`g i±.L~d; £{=g3i j3cr,£=:I:   'rz.dab/&A   derma!«/&a!f   /a[gz.   I.ma»

seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atou
dia f oelun) mengusahakan kebaihan dalam masa imannya` ."+°\

Dalani  lafazh AI  Bukhari,  dari  Abu Dzar,  dia berkata:  Nabi

SAW   bersabda   kepada   Abu   Dzar   ketika   matchari   tenggelam,
"rczAzffac7€  faczmef  fe  m¢#cz   z.cz  pergz?"  Saya  menjawab,   "Allah  dan

Rasul-Nya  lebih  mengetahui."  Beliau  bersabda,  "SeswnggrftJg);a  I.a

pergi hingga berslyud di bowah Arsy, kemudian ia meninta izin dan
dizinkan untuknya.  Hampir  saja  ia  sujud  dan  tidak  diterima,  dan
mem:inta   izin   lalu   tidak  diizinkan   dengan   dikatckan   kepadanya,

pergtlah   dari   tempat   kanou   datang   day   kgluarlah   dart   tempat
teng5:,lan.I!?. .I}u!a,h f trman Allah SWT:ed fff ty i uKg
2Sl±{$3.jkfN,:>`Danmatahariberjalandi'tenpatperedararmya.
Demikianlch     ketetapan     Yang     Maha     Perkasa     lagi     Maha
Mengetahail.»102

Dalam lafazh At-Timidzi dari Abu Dzar, dia berkata,  "Saya
masuk ke masjid ketika matahari  tenggelam,  sementara Nabi  SAW
duduk, lalu Nabi SAW bersabda, "Wrc!fea!z. .4bw Dz¢r,  fa[fewkefo ham# fe

mcI#a  I.a pe7.gz.."  Abu  Dzar  menjawab,  "Allah  dan Rasul-Nya  lebih

mengetchui." Beliau bersabda, "Ses##ggrA#);a!  I.cl pergr. daJ® menz.#fa!

izin   dalam   soyud,   lalu   ia   diberi   izin.    Seolah-olah   dikatahan
kepadanya, terbitlah dari mana kamu datang, maka ia pun terbit dart
¢rtzfa  bara!f." Abu Dzar berkata,  "Beliau kemudian membaca,   €11,3
L+' ;i:i "Jfw/aft fempaf pereda!r¢##}/¢. '''°3 Abu Dzar berkata, "Itulch

g!.ra `aft Abdullah. Abu Isa berkata, ``Ini adalch hadits foasa# sAclfoz.fa.

101 in Muslim, I.6!.d (1/38).
t°2 IR. AI Bulchari dalan pembahasan tentang Tafsir (3/180).
'°3 IR. At.Tirmidzi, dalam pembahasan tentang Tafsir (5/364, nomor 3227).



Ikrimch berkata,  "Sesungguhnya matahari  apabila tenggelam,
ia  masuk  ke  dalam  mz.%rab  di  bawch  Arsy bertasbih  kapada  AIlali

hingga pagi.  Jika telah tiba waktu pagi,  dia memohon perlindungan

kapada Tuhannya  agar tidck keluar,  1alu  Tuhan berkata kepadanya,
'Mengapa  begitu?'  Ia  menjawab,  'Sesungguhnya  apabila  aku  keluar,

aku   disembah  tanpa-Mu.'   Tuhan  berkata,   'Keluarlch,   kamu  tidak

punya kewajiban apa pun atas hal itu. Aku akan mengirimkan mereka
ke   neraka   Jalharmam   bersama   70.000   malaikat   yang   menggiring

mereka, hingga semuanya masuk ke dalamnya'."

AI Kalbi dan lairmya berkata,  "Maknanya beljalan ke tempat

yang  teljauh  peredarannya ketika  tenggelam.  Ia  kemudian pergi  ke
tempat peredarannya yang terdekat. Jadi tempat peredarannya adalch
tibanya di tempat yang dituju dan kembali darinya, saperti orang yang
menempuh   suatu  jarak   hingga  mencapai   tujuan  puncalmya   dan
memenuhi   kaperluannya.   Ia   kemudian   kembali   kepada   tempat

peredarannya yang pertama, yang mana ia memulai pelj alanannya.

Sampainya  mataliari  ke  tempat  peredarannya  yang  teljauh,

yaitu tempat peredarannya apabila telali muncul kebengkokannya, dan
hari  itu adalah hari texpanjang dalam setahun, dan malam itu adalah
malam yang terpendek. Pada saat itu,  siang berlangsung selama lima

belas  jam   dan   malani   sembilan  jam.   Kemudian  berkurang   dan
matahari kembali. Apabila bintang kejora telal muncul, maka waktu
malam  dan  siang  sana,  dan  masing-masing  waktunya  adalch  dua
belasjan.

Kemudian  matahari  mencapai  tempat  peredarannya  terdekat
dan muncul angin selatan. Pada saat itulch hari yang terpendek dalam
setahun, dan malam berlangsung selana lima belas jam, hingga ketika
telah  muncul  bintang  aquarius,  waktu  malam  dan  siang  kembali



menjadi  sama.  Pada  saat  itu,  malani  mengambil  waktu  dari  siang
setiap hari sapuluh pertiga jam, dan setiap sapuluh hari sepertiga jam,
dan  setiap  bulan  satu jam  penuh,  hingga  sama  dan  waktu  malani
berlangsung hingga mencapai lima belas jam.  Demikian juga waktu
siang mengambil waktu malam."

AI  Hasan  berkata,  "Sesungguhnya  matchari  muncul  dalam

setahun  sebanyak  tiga ratus  enam puluh  kali  dan  dalam  setiap  hari

muncul satu kali. Kemudian ia tidck mendatanginya hingga tiba waktu
setahun.  Ia beljalan di porosnya dan itulah tempat beredamya." Dan,
ini sama dengan makna sebelumnyath       .

Ibnu    Abbas    berkata,    "Sesungguhnya    matahari    apabila

tenggelam   dan  beraldir  ke   tempat  yang  tidak   dilampauinya,   ia
berdiam di bawah Arsy hingga terbit kembali."

Menurut saya (AI Qurthubi): Apa yang dikatakan oleh Ibnu
Abbas  menyatukan  semua  pendapat  itu,  maka  renungkanlch!.  Ada

yang  mengatakan,  "Hingga  beralchir  waktunya  dengan  beralchimya
dina."

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas membaca,  :¢=:i i csj±j' :ri£J`3

q' maksudnya, bahwa ia beljalan di waktu malam dan sian; tidak ada
tempat  pemberhentiannya  dan juga  tidak  ada  tempat  peredarannya,
hingga Allah menggulungnya pada hari kiamat.

Orang  yang  bexpendapat berbeda  dengan  mushaf AI  Qur`an
berkata,   "Saya   membaca   degan   gz.ro`afe   Ibnu   Mas'ud   dan   Ibnu

Abbas.„

Abu Bakar AI Anbari berkata, "Pendapat ini tidak benar dan
ditolak    bagi     orang    yang    mengutipnya.     Sebab     Abu    Amru
meriwayatkan   dari   Mujahid,   dari   Ibnu   Abbas,   dan   Ibnu  Katsir



meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, Li}' j±Mi}, 4s}' {r:1J13.
Kedua sanad dari Ibnu Abbas yang disepakati oleh para ulana tentang
kesAczAz.Aannya ini membatakan apa yang diriwayatkan dengan sanad

yang  dfoa'z/ yang  bertentangan  dengan  pendapat  kebanyakan  ulania
dan apa yang disepakati oleh umat Islam.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):   Hadits-hadits  sfeaftz.fa  yang

telch  kami   sebutkan  telch  membantch  pendapatnya.   Orang  yang
berani  mentakwilkan  kitab  Allah  seenaknya,  akan  dibinasakan  oleh
Allah.  Dan,  firman-Nya,  \<jji€={j, maksudnya  Cj:LJ L5|!  ace
tempat peredarannya),  dan &/ mt4rJ¢gar  adalch  temp'at beredar. ' d},}`S

i.±i;< "Demz.fo.a»/a!A  kefef¢pa»," maksudnya, yang disebutkan tentang

perkara malan dan siang. Dan matahari adalah ketetapan  al-i,2j-t
"Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetalwi. "

Firman AIlah :

©2.4.{±L#`grs6£j96''ifjfjfi.`5
``Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzihah-manzuah, sehingga

(setelah dia sampal ke manzihah yang terckhir) kembalilah dia
sed¢g¢z. be»f«A f«»da» )iowg f«a. " (Qs. Yaasiin [36] : 39)

Dalam ayat ini dibahas beberapa masalah:

Perf¢m¢: Firman Allah SWT, ;:=j.`S maknanya adalah  ;{j` i.ff3

i--Lifj®l  @an  di  antara tanda kekuasaan Allah kapada mereka  adalch
bulan).Bisajuga}-J£J17»arf«'karenam%bf¢dr`.]°4ParaulamaKulch

L°4  gz.ro `aA  dengan rafa'  adalah mz/fzzwfz.r juga,  sebagaimana dalam Tagrz.b i4n-

Nnyr, hal.164.
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membaca jfi-fj  dengan #asAab dengan menyanarkan / 'z./, dan ini
adalah pilihan Abu Ubaid. Dia berkata, `Karena sebelumnya¢ '!7 dan
setelahnya  fl'z-/.   Sebelumnya   adalah   £±::   dan   setelahnya   adalah
rij£.

An-Nuhhas     berkata,]°5      "Semua     pakar     bchasa     Arab

sebagaimana yang  saya ketahui  berbeda pendapat  dengan  apa yang
dikatakannya. Di antaranya AI Farra`,106 dia berkata, 'gz.rzz `¢A dengan

rzz/& ' mengherankan bagi saya'."

Adapun qz.7~¢ `a!fo dengan rtz/a! ' lebih utama bad mereka, karena

iama'ffew/kapadaapayangsebelumnya,danmaknanya,;....2±j.I+€j'i.;fiJ

(Dan di antara tanda kekuasaan Allah kapada mereka adalah bulan).
Dan perkataannya, bahwa sebelumnya adalah  £±:;, dan sebelumnya
adalah apa yang paling dekat darinya,  yaitu  c£+Fi,  dan sebelumnya
lagi  Jifl'S   dengan  ra/a '.  Sedan8lran  yang  disebutkan  setelahnya
adalal 'ifjf telch berfungsi pada Aa `.

Abu Hatim berkata, "gz.ra `a!fe dengan ra/a ' lebih diutamakan,
karena kamu telah mempergunckan fl 'z./ dengan drfeamz.r acata ganti),

1alu kamu merafa'nya karena "#bfadcz `.  Dikatakan,  Bulan bukanlch
m¢«zz./czfe-mcz»zz./CZA ®os-pos), maka bagainana Allah SWT berfirman,
'JJ,K:':i:*fi"Kami tetaphan bagi bulan manzilah-manzilah? " Dalarm

hal ini ada dua jawaban:107 Per-f&max Jj\ .... fi li 6u~jie afami tetapkan ia

[bulan] memiliki manzilah-manzilch)`. 'hi saperti firman Allah SWT,'f:;;jffljfij"Dantanyalchtoenduduk)negeri."\°8

Makna yang lain, JjL.a a..J' lctjri afami tetapkan ia [bulan]
memiliki manzilch-manzilai). Akan tetapi /a!m kemudian dihilan9kan.

'_=_ Lib. I'rab AI Qur`an (31394).
\_=_Lib.Ma'aniAIQur`an(2137&).
`_0_]_ LIL I 'rab AI Qur`an (31395).
1°8 Qs. ¥uusuf [12]: 82.
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Dan,  dihilan8kannya  adalah  baik  karena fi 'z./  itu  memerlukan  dua
rna/'zf/ (objek), saperti firman AIlch SWT,  SS{3 a3=#3£; 3\£:fj
"DanMusamemilihdyuhpuluhorangdarikaunnya."log

Manzilch-manzilah  beljumlah  sebanyck  dua  puluh  delapan
manzilah, yang mana bulan setiap malan menempati satu manzilah.
Adapun mama dari manzilah-manzilah itu adalah: Apabila bulan telah

berada pada bentuk teralchimya, maka ia kembali ke bentuk awainya.
Jadi  ia  melanpaui  an8kasa  selama  dua  puluh  delapan  malan.  Ia
kemudian  mengecil   saperti   tandan  kering  yang  melengkung   dan
kemudian   membesar   menjadi   bulan   pumana.   Ia   lalu   kembali
melampaui angkasa pada manzilah-manzilahnya. Manazil-manazil ini
terbagi menjadi beberapa gugusan bintang-bintang, yang nana setiap

gugusan  bintang   memilihi   dua  manzilah   dan   sapertiga.   Tentang
penamaan gugusan bintang-bintang ini telah dibicarakan sebelumnya
dalam surah al hijr.1 10 Alhandulillah.

Ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan matahari dan
bulan  dari  api,  kemudian  dibun8kus  dengan  calaya  ketika  terbit.
Cahaya matahari berasal dari cahaya Arsy.  Sedanglrm cahaya bulan
berasal    dari    cahaya    al    kursi.     Itulah    asal    penciptaan    dan

pembungkusnya.    Pembun9kus    matahari    dibiarkan    tetap    pada
keadaannya agar dapat bersinar dan terbit.

Sedan8kan pada bulan, Allah memerintahkan kapada ar-rzfwA
aJ  am].I.#   (Jibril)   untuk  menutupinya  dengan   sayapnya,   sehingga
cahaya itu menjadi redup dengan kekuatan sayap itu. Hal itu, karena ia
adalah   roh   dan   rob   kekuatannya   menang   atas   segala   sesuatu.
Redupnya cahaya bulan itulah yang akhinya tampak kapada makhluk.

::LQinsin¥£s'ir¥ya[t7!:6]£sulAifty.
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Kemudian Allah membuat lapisan dari alr dan menjadikan untuknya
tempat  mengalir.  Setiap  malan,  bulan  itu  tampak  kapada makhluk
dari  lapisan  itu  sesuai  dengan  wama  putih  yang  tampak  kepada
mereka hingga berakhir pemulaannya, kemudian setelch itu makhluk
melihatnya dengan sempuma.  Ia masih terus kembali kepada lapisan
itu  setiap  malan,  kemudian  semakin  berkurang  dari  penglihatan,
demikian    juga    cahaya    putihnya    sesuai    dengan    pertambahan

permulaannya.  Ia mulai berkurang dari satu sisi yang matchari tidak
tampak, yaitu sisi tenggelamnya hingga ia kembali saperti tandan yang
tua.  Adapun ia disebut a/ gamar karena ia membuat putih  angkasa
dengan cahayanya hingga akhimya menghilang.

Kedua..  4S^ gS;ffl%!>rfe S"Sehimgga (sctelah dia sampal ke
manzilah yang terckhir) kembalilah dia sebagal benluk tandan yang
f#cz."  Az-Zujjaj  berkata,  "Ia  adalah  kembalinya  tandanya  yang  di
atasnya terdapat tangkai-tan9kai. Mcksudnya, ia beljalan di manzilch-
manzilahnya. Maka apabila berada pada akhir manzilch-manzilch itu,
bulan  itu  terlihat  menipis  dan  membentuk  saperti  busur,  kemudian
menyempit  hingga  menjadi   saperti  tanda.   Dengan  demikian,  #cf#
adalah tanbahan.

Qatadah berkata,  "Ia adalah tandan kering yang melengkung
dari  pohon  kurma."lil   Tsa'lab  berkata,   ?.j2j.i ±ji;;I"f   "Seb¢grz.
be#fw* fcI#da# }J¢#g f»a." j4/ Ur/.c"7! adalah yang tersisa dari pangkal

pada pohon kuma apabila telah dipotong.  Dan,   ?.£.i adalah yang
kering. AI Khalil berkata, "Dalan bab ar-ruba'i 0} 'z./ yang terdiri dari
empat  huruf),  a/   `«r/.wc.#  adalah  pangkal  tandan  dan  ia  berwarna
kuning lebar menyerupai bulan tsabit apabila melengkung."

Ill  Atsar  ini  dari  Qatadah  dan diriwayatkan  olch Ath-Thabari,  dan An-Nulhas

dalam  "a'am}.  ,4J  gitr`a"  (5/495),  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D!ir  A/  Ma#tsur
(5/263).
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AI Jauhari berkata,]]2 "A/  `Ur/.#w# adalah pangkal tanda yang

bengkok  dan  dipotong  tangkai-tan8kai  darinya,   sehingga  ia -tetap

berada di pohon kuma dalam keadaan mengering." Jadi »## menurut
mereka adalah huruf asli.

Tanda  apabila  dilapaskan,   ia  mengedng   dan  melengkung
menyerupai bulan dalam lengkungan dan kuningnya. Dikatakan juga
a/ z.Aoa», a/ fo.haasaA, dan a/ gef»zti4/i4/ef . Penduduk Mesir menyebutnya

al  isbaathah. DFtoacal al  `urjuun  clef nlg;an wazn al f iuduun. RTedNIarryal

adalali dua bahasa yang berbeda,  saperti a/ betz);zfz/»  dan a/ 6z.:z);!I«».

DemikianyangdisebutkanolehAz-Zanakhsyari.113

Az-Zanakhsyari berkata, "Ia ndalah kembalinya tandan antara
tangkai-tangkainya   ke   tempat   tunbuhnya   pada   pohon   kuma.
Ketahuilah bahwa setahun terdiri dari empat musin, dan setiap musim
memiliki tujuh maREilch:

1.         Musin semi, yang awalnya adalah lima belas hari dari bulan
adzaor Q4aret), dan jumlah harinya adalch sembilan puluh dua
hari.   Pada  musim  itu,   matahari   melampaui   tiga  gugusan
bintang, dan melampaui tujuh manzilah.

2.         Kemudian masuk musim panas pada lira belas hari dari bulan
Hazz.z.rtz» (Juni), dan jumlch harinya adalah sembilan puluh dua
hari.   Pada-  musim   ini,   matahari   melanipaui   tiga   gugusan
bintang, dan ia melampaui tujuh manazil.

3.          Kemudian masuk musim semi pada lima belas hari dari bulan
J4z./cf/ (Sapternber), dan jumlah harinya adalch sembilan puluh

satu hari.  Pada musin ini, matahari melampaui tiga gugusan
bintang, dan ia juga melampaui tujuh manzilah.

]'2Lih..4sA-Stil.AAaA(6/2164)
113Lin.AJKnytya/(3/387).
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4. Kemudian masuk musim hujan pada lima belas hari dari bulan
kaanun   pertana   @esember),   dan  jumlch   harinya   adalah
sembilan puluh hari,  dan bisa juga sembilan puluh satu hari.
Pada musim ini, matahari melampaui tiga gugusan bintang. Ia

juga melanpaui tujuh manzilah.

hilah pembagian bulan menurut bangsa  Suryani;  rzkyrz.i.»  a/

awwal (Orfucher), Tisyriin ats-tsaani Q`ove;rhoer), Kaanuun al a:wwal

@esember),    Ka#wc4#    ¢ts-tsaa#z.    (Januari),    i4s}Jbaaffa    Q]ebruari),
a!adzcz4!r  04aret),  IVz.a);aa"  (April),  .4)ry¢ar  Orei),  Hazz.I.rtzaJ!  (Juni),

rczmwwz  (Juli),  .4ob  (Agustus), £4z./ww/ (September).  Semua bulan  ini

jumlah   harinya  tiga  puluh   satu  hari,   kecuali   Tisyriin   ats-tsaani,
Nisyaan, Haziiraan, dan Ailuul, yang mana jumlali harinya adalah tiga

puluh   hari.    Sedan8kan   Asybaath   dun   puluh   delapan   hari   dan
saperempat hari.

Yang kami maksudkan dari hal ini adalah agar Anda melihat
kekuasan  Allah.  Dan,  itulah  firman  Allah  SWT,  J9\£L";rijfi|;:£j-`S
"Dan telch Kant tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah. "  A:pat)iha

matahari  berada di  suatu  manzilah, bulan tsabit berada di  manzilah
setelahnya,  dan  fajar  dua  manzilah  sebelurmya.  Apabila  matalari
beradai  di  posisi  bintang  kartika  (ats-tsurayya)  pada lima belas  hari
dari bulan Nisyaan (April), maka fajar di syarathan, dan bulan tsabit di
ad-dabiraan. Kemudian pada setiap malani, ia memiliki satu manzilah
hingga melampaui dua puluh delapan malam dan dua puluh delapan
manzilah.   Dan,   matahari   telah   melampaui   dua  manzilah.   Bulan
kemudian terbit di manzilah yang setelch manzilah matahari.  Maka,

2if i) ±/;ffii.f idrf. "Demikianlch  ketetapan  yang  Maha  Perkasa
lagi Maha Mengctahvi. "
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iKe/I.gr:    Firman    Allah    SWT,     ?.j:I-i.    Az-Zanakhsyari
berkata,]]4  "4/  g¢dz.I.in  ndalah  a/  mwAarwwa/  (yang  lamanya  sudah

setahun), maka tandan itu bengkok dan melen8kung serta menguning,
sehingga bulan diserupakan dengannya dari tiga hal.

Ada  yang  mengatakan,  `Taling  sedikinya  dikatakan  lama
adalah setahun. Jika sescorang berkata, "Setiap budak yang aku miliki
dan  telah  lama,  maka  dia  bebas."  Maksudnya  dia  menulis  dalam
wasiatnya  bchwa  dia membebaskan  budak  yang  telah  setchun  atau
lebih.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "hi  telah  dijelaskan  dalam
surah AI Baqaraht t5 dan berdanpak pada hukum-hukum bulan tsabit.
Amandulillch."

Firman Allah:

9Sjg3';qf6>iffe€ty'p'flff2£.fGji{j:£ty'
f-`   ,.  :E=EEI

ceTidaRIah mungkin bagi matchari mendapatkan bulan dan malam

pun tidak dapat mendahului slang. Dan masing-masing beredar
pnda grris edrr7I]idL " (Qs. Yaasiin [36] : 40)

munghaFn'Ea=mAIa]t#hasnNIm:n#t#a#fffim4a#dkaarRI#a
mzfbfnda `,  dan  Y'  tidak bolch berfungsi pnda ma'rifch.  Para ulana

`''Lin,4/iKrtytyqr(3/287).
''5Lih.TifsirsurahAIBaqarahayat189.
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telch membicarckan malma ayat ini. Sebagian dari mereka berkata,1 16
``Malmanya bahwa matahari  tidak mendapatkan bulan,  atau masing-

masing   dari   keduanya   memiliki   kekuasaan   pada   peredarannya,
sehingga  tidak  mungkin  bagi  masing-masing  dari  keduanya  untuk
masuk ke peredaran yang lain,  sehingga lenyaplah kekuasannya dan
Allali   membatalkan   pengawasannya,   lalu   terbitlch   matahari   dari
tempat  tenggelamnya  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  akhir
SurchAIAn'aan.117

Ada yang mengatakan,  ``Apabila matahari terbit, maka bulan
tidak lagi memiliki cchaya. Apabila bulan terbit, maka matahari tidak
lagi  memiliki  cahaya."  Demikian  diriwayatkan  maknanya dari  Ibnu
Abbas dan Adh-Dhahhak.

Mujahid  berkata,   ``Cchaya  salch  satunya  tidak  menyerupai
cahaya  yang  lainnya."  Qatadah  berkata,  `Masing-masing  memiliki
batasan  dan  ilmu  yang  tidak  boleh  dilanggar,  yang  nana  apabila
datang kekuasaan yang ini, maka hilanglah kekuasaan yang itu.

AI Hasan berkata, "Sesungguhnya keduanya tidak menyatu di
langit, terutama pada malam bulan tsabit. Maksudnya, matahari tidak
tetap  hingga  terbitlah  bulan.   Akan  tetapi   apal]ila  matahari  telah
tenggelam, maka muncullah bulan."

Yalrya  bin   Sallam   berkata,   "Matchari   tidak  mendapatkan
bulan, terutama pada bulan pumania. Karena bulan capat menghilang,
sebelum matahari terbit."

Ada yang mengatakan, `Maknanya apabila keduanya menyatu
di langit, maka salah satunya berada di hadapan yang lain di manzilah-

']6Lin.J'robt4/gifr`an,karyaAn-Nulihas(3/395).
I"Lib.TafsirsunhAIAn'aapayat158
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manzilah yang tidak bersanaan." Demikian juga yang dikatakan oleh
Ibnu Abbas.

Ada yang mengatakan, "Bulan di langit dunia dan matchari di
langit   keempat,    sehingga   matahari   tidak   mendapatkan   bulan."

Demikian yang disebutkan An-Nulhas dan AI Mchdawi.

An-Nulihas  berkata,]]8  "Pendapat  terbaik  tentang  maknanya

dan  saya  menj.elaskanya  dari  apa  yang  tidak  bisa  dibantah,  bahwa

jalannya bulan cepat dan matahari tidak bisa mendapatkan bulan itu
dalam   peljalanannya."   Demikian  juga   yang   disebutkan   oleh   AI

Mchdawi.

Sedangkan firman Allah SWT, #.fj;£lfa3  "Da!#  m¢f¢%¢„.
dcz# bet/cz# dz.hamptf/ha»."1 19 Maka itu ketika Allah menalian matahari

untuk tidak terbit sebagaimana yang telah dijelaskan di akhir surah AI
An'aan,t2°    den   juga    dijelaskan    dalan    surah    AI    Qiyaamah.

:i::uank¥ty:gmnmyaatchhiTi:tTiz)#Oumpa¥chanari:ia:::=::
bintang-bintang,  6L#.gff c3, "Da# masz.#g-masz.#g beredrr p¢da
g&ris   edr77I);cz,"   maksudnya,   beljalan.]2t   Ada   yang   mengatakan,
"Beredar.")22 Dan tidak dikatakan bertasbih, karena Allah menyifati

dengan perbuatan yang tidak berakal.

AI  Hasan  berkata,  `Matahari,  bulan,  dan  bintang  berada  di

garis edamya antara langit dan bumi tanpa melekat,  dan seandainya
melekat niscaya tidak akan beg.alan. Demikian disebutkan oleh Ats-

``8 Lil. J'rab j4/ gwr`a# (3/395).

:::3E.¥ofQsfir¥£[5i?inayati58.
t2tlniadalahpendapatlbnuAbbas,sebagainanadalamtafsirAIMawardi(5/18).
'22  Ini  adalah  pendapat  Ikrinrah,  dan  Mujahid  sebagainana  dalam  tafsir  AI

Mawardi (5/18).
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Tsa'1abi   dan  AI  Mawardi.   Sebagian  dari  mereka  berdalil  dengan

firman  Allah  SWT,  ?\=}f6?>l= Jj€fY'u' ``Do»  mo/am pw»  fz.d&fr drpof

me#daAzf/I/z. s!.a»g, " karena siang telah diciptakan sebelum malam, dan

malam tidck mendahului penciptaannya.

Ada yang mengatakan, ``Masing-masing dari siang dan malam
datang pada waktunya dan tidak saling mendahului, hingga matahari
dan bulan dikumpulkan pada hari kianat.  Sebagaimana Allah SWT
borfuunrL, 'ff f i+'9 Jrf u'i§ "Dan, matahari dan bulan dikunpulkan."'23
Adapun  pergantian  siang  dan  malam  yang  teriadi  sekarang  untuk
kemaslahatan hamba-hanba Allah, dan  C€\£jj`j a;{ji5 i= {£1=!,D'
"Dan    supaya    ka:mu    mengetahai    bilangan    tahan-tchun    dan

Perhitungan.»124

Walchi   malam   untuk  beristiralat   dan  waktu   siang  untuk
bekelja, sebagainana Allah SWT berfiman,  jjf'j3j=; -,+;:;;`cr€j
-,4}r:Scr,i#,I;3±.gr2j'l{€Jfj     "Dan   hareno   raAmaf-Ivy8,   D:.a
jadikan untukmu malam dan siang,  supaya kamu beristirchat pada
malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dart karania-Nya

¢oda  sz.a»g  Aarz)."125  Allah  SWT  juga  berfiman,  ¢\=i.ji}€ CE=;;3
"Dan Kami jadihan tidurmu untuk istirahat;''26 rrlcks\ndnyaL isrdlaloat

untuk badanmu dari pekeljaan di waktu siang.

Jadi  fiman Allah  SWT,  3L=}f6>Ljj€fY'u' "D¢»  ova/am p%m
tidak  dapat  mendahului  siang,"  "alfsndnya,  "engalabhan  slang.
Dikatakan, sczbagcz /z//aan%« /«/acz7za» (fulan mendahului fulan), atau

gfta/¢baA# (menang atas dia).

i:%:fi.¥#Tz:8Z];]739



inarch:]e¥:¥qi;>y:bj:i#arfud£:albuerbieaiftyan`;::ya:am£::,¥::
menjawab,  "Yang  saya  maksudkan  jLrf l g{\--I.i,  maka  tanwinnya
dihilangkan,  karena  ia  lebih  ringan.'''  An-NIinhas  berkata,127  ``Bisa

juga   3\-+3`   mausAzfb   tanpa  fcz7®wz.»,   dan   faowz.»   dibuang  karena
bertemunya dua sukun.

Firman AI]ah :

[c,4i;c*'fiaej©,®#'tgiv.tj~#*,iGE6i#1;I:i
`#jyf£©r„'ri::ify'y'*i±##j;Lfal~j©6rs.

©`tej`gffijfr,
6`Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka edalah

Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan,
dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendaral
seperti bahtera itu. Dan jika Kami menghendahi niscaya Kami

tenggelamkan mereka, maha tiadalah bagi mereka penolong dan
tidak pula mereka diseLamatkan. Tetapi (Kami selamatkan mereka)

karena Rahmat yang besar dari Kami dan uutuk memberikan
kesenangan hidup sampai kepada suatu ketikeL."

(Qs. Yaasiin [36] : 4144)

Fiman  AIlah  SWT,  #%l:i  "Da»  s"ate  f¢#da  fiebesara»
i4//aA )Aa»g besarJ bagz. merefa. " hi kemun8kinan mengandung tiga

\Z] Lfl`. I'rab AI Qur`an (31396ly.
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makna:128 Perf¢mcz:  Sebagai pelajaran bagi mereka, karena di  dalam

ayat   itu   terdapat  banyck  pelajaran.   Kedc4¢:   Sebagai   nikmat  bagi

mereka,  karena  dalam  ayat  itu  terdapat  pemberian  nikmat.  KefJ.gr:
Sebagai  peringatan  kepada  mereka,  karena  dalan  ayat  itu  terdapat

peringatan.

~dLan.tgiv-tj,#J~;ffi6i 129    "K¢7%z.    a#gfo4    Aefz,rw„a„
mereha  dalam  bahtera yang penuh  muatan. " D±  arl:halEi yams paw;ing

sulit dalam surah itu, karena mereka diangkut. Ada yang mengatakan,
"Maknanya,   dan   suatu  tanda  a[ebesaran  Allah  yang  besar)  bagi

penduduk Makkin  adalah kami  an9kut ketunman orang-orang pada
abad yang lanpau.

g2;i:it\€$3dib,"Dalambahterayangpenuhmuatan."TLed:un
dhamir  ini  berbeda.  Demikian  yang  disebutkan  oleh  AI  Mahdawi.
Dan, dikisahkan oleh An-Nuhhas]3° dari Ali bin Sulainan, baliwa dia
mendengamya mengatakan demikian. Ada yang mengatakan, "Kedua
dhamir itu semua untuk penduduk Makkah, yang nana ketunmannya
adalah anak cucu mereka dan orang-orang lemah di antara mereka."
j4/  Fc!/fa¢  pada  pendapat  yang  pertama  adalah  bahtera  Null,   dan
menun]t pendapat yang kedua, keduanya adalch isz.in /.I.Hs, yang mama

Allah  memberitchukan   dengan  kelembutannya  dan  pemberiannya
bahwa Dia telah menciptakan bahtera itu membawa orang yang sulit
beljalan, dari anak cucu manusia dan orang-orang lemah. Berdasarkan
hal ini, maka kedua dhamir itu sesual.

Ada yang mengatakan, `Yang dimaksud adz-dzw77.I.)Jaft adalah

nenek moyang mereka yang diangkut oleh Allah di dalam bahtera Nth
AS.  Nenek  moyang  mereka  adalah  ketunman  dan  anck-anak juga

]28 Makna-malma ini disebuthn oleh AI Mawardi dalan Tafsinya (5/19).

::fir:;?rAabi[jJ#j;;#;aa„T3/¥;:;.ainanadalamraqrfeA#-Ivagr,hal.n6.
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ketL-an berdasarkan dalil ini.  Demikian yang dikatakan oleh Abu
Ustman.   Nenek  moyang   disebut   keturman,   karena   dari   mereka
diturunkan anak-anak.

Pendapat   lainnya,   bahwa  czdz-dz"rrz.}JczA   a[etunman)   adalah

#wf/a%  (sperma)  yang  dian8kut  oleh  Allah  di  dalan  perut  ibu-ibu
sebagai penyerupaan dengan bahtera yang penuh muatan.  Demikian

yang  dikatakan  oleh  Ali  bin  Abi  Thalib  RA.  Demikian juga  yang
disebutkan oleh AI Mawardi.131 Dan, ini telah dijelaskan dalan surali

AI  Baqarah]32  tentang  asal  kata adz-dz«r7'z.)ryaA  dan pembahasannya

cukup rapresentatif.  ,d+±:jl adalch yang penwh dan berisi.  {±+[±j.t bisa
kata tunggal, dan bisa juga jamak, dan ini telah dijelaskan dalan surah
Yuunus.133

Fiman  Allah   SWT,   6fg;.C£,4f;c£4C#:i   "Dam  Ka"!.
ctptakan untwk mereka yang akan mereka kendaral  seperti bahtera
I.fw. " Asal katanya adalch a--JPJg:jl±:, akan tetapi A¢ ` dihilangkan karena

panjangnya   isim   itu,   dan   bahwa   ia   adalch   ujung   ayat.   Dalan
maknanya ada tiga pendapat:

Pefamcr,   Mujahid,   Qatadah,   dan   sekelompok   ahli   tafsir.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna .,4;±;;c*' unfuk unta, atau
AIlah  menciptakannya  untuk  mereka  kendaraan  di   darat,   saperti
bahtera yang dinaiki di laut.

Kedz/&, bahwa makna c,4±±;;c}3` bukan untuk unta dan kendaraan

serta setiap yang dinaiki.

Kefz.gr,    bchwa    itu   untuk   bahtera.    An-Nwhhas    berkata,
"Pendapat ini adalah paling sfoafrz.fa, karena isnadnya bersambung dari

`3' Lib. Tafsir AI Mawardi (5/19).
132 Lil. Tafsir surah AI Baqarah ayat, 124.
133 Lil. Tafsir surah Yuunus ayat  22.



Ibnu  Abbas.    6rs.[£,4±;;;ct'#\:#:i   'Da!#  K¢mz.  czptoha»   "#fwA
mereha yang akan mereka kendarai seperti bahiera itu.' Di:a beckata:.
Allah  menciptakan  untuk  mereka  bahtera-bahtera  sapertinya  untuk
dinalki."   Abu   Malik  berkata,   "Sesungguhnya  ia   adalah  bahtera-
baltera kecil yang dibunt setelah bchtera Nut."

AI Mawardi mengatakan,1 34 `Dinyatakan sesual dengan takwil

Ali RA bahwa adz-dz«r7.I.)o;aA di balitera yang penuh dengan muatan
adalah »ef orzzA di dalam perut ibu-ibu adalah pendapat kelima tentang

fiman  AIlah  SWT,   6rs.[.3±±;ct.4\=ff:i  "Dan  Kamz.  cfpf¢fa»
untwk mereka yang akan mereka kemdarai saperti bahera ifu," yang
nana  takwilnya  perempuan  diciptakan  untuk  dinaiki  oleh  suami-
suaminya,  akan  tetapi  saya  tidak  mendapatkan  ia menceritckan hal
demikian.

Fiman    AIlah    SWT,     ;{i3.tf c±;    ``Da»   /.I.ha    Kamz.
menghendaki  niscaya  Kant  tenggelamkan  mereka,"  "cksndnya, di
laut,  dan  kiasan  itu  kembali  kapada  para  pemilik  ketunman,  atau
kapada  semuanya.  hi  menunjukkan pada kebenaran pendapat Ibnu
Abbas  dan  orang  yang mengatakan,  bahwa yang dinaksud  £,+}£;;c*.
adalch bahtera dan bukan unta.

•4<;a;:if i"Maka     tiadalah     bagi     mar:ka    _pTolonf,"

maksudnya, tidak ada yang menolong mereka. Demikian diriwayatkan
oleh  Sa'id  dari  Qatadali,  dan juga  Syaiban  meriwayatkan  darinya,
sehingga   tidak   ada   yang   menyelanatkan   mereka,   dan   makna
keduanya sating berdekatan. Dan, i=; berarti penolong yang berarti

/„./.Bisajugadibaca}[iJ'a!jp%karenasetelahnyatendapatkalimat
yang  tidck  boleh   dibaca  kecuali   dengan   7ia/I&',   sebab   ia  adalah
m¢ 'rz/flfa,  yaitu  firman  AIlah  SWT,  ru'ii=:fY'p'  "Da"  fz.daft p"/a

]3` Lib. Tafsir AI Mawardi (5/20).

-*it



mereha  d!.se/¢7"¢Zfa#. "  Para pakar Nahwu  memilih berpendapat,   `Y
`J-:3 qJ jl`ull is! kJ (Tidak ada seorang laki-1a]d pun di rumah itu, dan

tidakpulaadaZaid).135

Malma  r2j'i:::  adalah  mereka  diselanatkan  dari  tenggelam.
Ada yang mengatakan, `Mereka diselanatkan dari adzab." fr,€=:JY€|
"Tetapi  (Kami selamatkan mereka)  harena Rahmat yang besar dart

K¢mz.. "  AI  Kisa`i  berkata,  "Ia  7!asfeab  kepada  huruf isfz.ts7Ia`."  Az-

Zujjaj   berkata,   `Nashab   m¢/'w/   karenanya,"   maksudnya,   karena
rahmat  itu.   I±:i  rna 'ffo"/ kepadanya.136   ,be j`> atau  hingga  mati.
Demikian yang dikatakan oleh Qatadch.

Yahya bin Sallam berkata,  "Hingga kianat,  atau kecuali jika
kami mengasihi mereka dan memberikan kesenangan hingga datang
ajal  mereka.  Sesungguhnya  Allah  menyegerakan  adzab  umat-umat
sebelumnya,  dan  mengakhirkan  adzab  umat  Muhammad,  sekalipun
mereka mendustakannya hingga mati dan hari kiamat.

Firman AIah :

I,3©6J=j#, Cj*j-iS.C#i'4Jj,,S!j

#jj,is,b'©de;f£Spy€£iiiJ9f.I:a,if\:53r#5L<
:~G;jcr'#ii3;i:6.S~!;i=&jtj6'fii3a6L,.fef
dfi;i-I-f\i£&'6jj'i'j©,dy€pr;i,y€±L=f6£¥a:=±:i'ri{

t35 Lib. /'rab .4/ gwr `a#, karya An-Nulhas (3/397).
136 Ibid.



6ji#'Fjfife€j±j'#y€i6j#`.[©a222ri#
©6i±+rifdL~ty'p'fr36L#.#©

``Dan o[pabtla dikatakan kepada mereka, 'Takutlah kamu akan siksa

yang dthadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu
mendapat rchmat,' (niscaya mereka berpaling). Dan sekali-kali

tieda datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda
kekuasaan Tuhan mereka, melalnkan mereka selalu bexpaling

daripadanya. Dan apabtla dikatakan kepada mereka,
'Naftahkanlahsebagianaliriricklyangdiberi:kanAllahkepadunu,'

maka orang-orang yang ha:fir itu berkata kepada orangcorar.g yang
beriman, 'Apakah Kant akan memberi makan kepada orangcorang

yangjihaAllahmenghendahiteutulahI)iaakanmemberinya
makan, tiadalah kamu melalnkan dalo[m kesesatan yang rtyatQL.' Dan
mereha berkata, 'Buakah (terjalinya) janji ini (hart berbangkit) jika

kanu adalch orang-orang yang benar? ' Mereka tidak menunggu
melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka

ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tiada kuasa
membuat suatu wasiatpun dan tidck ®ula) dapat kembali kepada

4eJw¢rg¢#)Jth " (Qs. Yaasiin [36] : 45-50)

Firman Allah  SWT,  #'
'Jg% "Dan apabila dikatahan kepada

cjpej-iS.(#f'fij€Js£
mereka,  'Takutlah hamu akan

siksa yang dthadaparmu dan siksa yang ahan datang supaya hamu
mendapat  rahmat,I  (nis?aya  mereka  bexpaling)."  Qatzrdth beckato,
"¥ckni    .;pefi'SC.\S     'Takutlah    ken::i:.    ahar    siksa    yang.

dz.Aadrpcz»mzt,'  maksudnya,   siksa  yang  telah  menimpa  umat-umat



sebelun kanu.
akhirat."

Cj 'Da# Sz.dsa );c[#g aha# de/¢#g, ' yaitu siksa di

•pej-ff=J(Ibnu  Abbas,  Ibnu  Jabir,  dan  Mujahid  berkata,

Cj mcksuinya dosa-maksudnya dosa-dosa yang telah lalu, dan
dosa yang akan datang." AI Hasan berkata,
apa yang telah lalu dari usiamu,  dan
tersisa dari usianu."

Ada yang mengatckan, "
di hadapanmu berupa dunia dan

;ji:is:i(ya-::uychany:

i.iST[maksudnyaapayangada
6j maksudnya adzab akhirat."

Demikian yang dikatakan oleh Sufyan.

Ats-Tsa'labi  menedsahkan  kebalikan  dari  pendapat  ini,  dari
Ibnu Abbas, dia berkata, `fMcksudnya apa yang ada di hadapan kalian
dari urusan akhirat, dan apa yang kamu lakukan untuknya,
dari  unisan  dunia.  Maka  waapadalah  kanu  dan  janganlah  kamu
texpedaya.

"pej.i S.[ maksudnya yang tanpckAda yang mengatakan,
tij  maksuchya  apa  yang  tersembunvi  bagimu.bagimu,  dan

Nanun    jawabannya    dihilangkan.    Adapun    maknanya,    apabila
dikatakan   kapada   mereka   yang    demikian,    mereka   berpaling."
Sedangkan dalilnya adalah fiman Allah setelahnyap  ,+;`:a; r#|L< L'j
':his:£';i.\Sfrsl~-FGrfuK.i;,..Dansekali-kalitiada'iat;;g\'gpa;a

mereka  suatu  tanda  dari  tanda-tanda  kekuasaan  Tuhan  mereha,
melainkan mereka selalu beipaling dart padanya. " M:ak:a oriJaxphah hi

sebagai dalil darinya.

Fiman Allah SWT, 'di3€S LJ£±ii#felsch'  "Da# ap[ a6z./a
dikatakan  kepada  mereka,  'Nofkchkanlch  sebagian  dari  rizki yang
dz.berz.ke#   4//crA   fapa!drmw',"   maksudnya,   bersedekahlch   kapada

orang-orang fckir.



AI Hasan berkata,  "Yakni orang-orang Yaludi diperintahkan
untuk   memberi   makan   kepada   orang-orang   fakir.'']37   Ada   yang

mengatakan,  "Mereka  adalah orang-orang musyrik,  dan orang-orang
fakir dari sahabat Nabi SAW berkata kepada mereka, 'Berikan kapada
kami apa yang kanu klaim bahwa hartanu adalah milik A11ah'." Dan,
itulch  fiman  Allah  SWT,  j£€Ylj ±;=jl-,TBS i,,fi,ij££:3
\i:rf ``Dan mereha mempe:runtwkkan bagi Allah satu bchagian dari
tanaman  dan  termak  yang  telah  diciptakan  Allah."138   Alcan tctap±

mereka  men8harankan  mereka  dari  sedekah  itu.  Mereka  berkata,
"Jika   AIlah   berkehendak   niscaya  Dia   akan   memberikan   makan

kepadanrm   ulengan   nada   mengejek-   dan   kami   tidak   akan
memberikan makan kapada kanu hingga kamu kembali kapada agama
kami. Mereka berkrty ";jffi (4pahaA hamz. aha» memberz. maha»/,"
maksudnyftyapakahkamiakanmemberikanrezeki,7££=E:3'rii:~G§j€}`j:
"kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan

memberz.ny& mczha». " Karena mereka mendengar dari perkataan kaun
muslimin, bahwa Yang Maha Pemberi rezeki  adalah Allah. Mereka
kemudian   berkata   dengan   nada  mengejek,   "Apakah   kani   akan
memberikan rezeki  kapada orang yang jika dikehendaki  oleh Allah

pasti akan dikayckan?"

Diriwayatkan  dari  Ibnu Abbas,  `Di  Makkah  terdapat  orang-
orang  atheis.  Jika  mereka  diperintahkan  untuk  bersedekah  kepada
orang-orang miskin, mereka berkata, Tidal[ demi Allah. Apakah dia
dijadikan miskin oleh AIlali dan kani yang membedkannya makan?'
Mereka mendengar dari  orang-orang beriman yang menghubun8kan

perbuatan  Allah  dengan  kehendak-Nya.  Mereka  lalu  berkata,  "Jika
Allah berkehendck niscaya Dia akan membuat kaya si fulan, dan jika

`37 Lil. Tafsir AI Hasan AI Bashri (2/230).
138 Qs. Al Am'aan [6]:  136.



berkehendak niscaya Dia akan memuliakannya, dan jika berkehendak
niscaya Dia akan begini dan bectni." Mereka menj.awab dengan nada
mengejek  kepada  orang-orang  mukmin,  dengan  apa  yang  mereka
katakan, seperti hubungan segala sesuatu dengan kehendak Allah.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   ini   berhubungan   dengan

perkataan  orang-orang  mukmin  kapada  mereka,   '&i3a5 i,.fej
"Nof kchkanlch sebagian dari rezehi ya[ng diberikan Allah kapado[mu,"

maksudnya, jika AIlah memberikan rezeki  kapada kami,  maka Dia

pun  mampu  memberikan  rezeki  kapadamu,  maka  mengapa  kamu
meminta rezeki dari kami?" Argumentasi ini tentu tidak benar, karena
apabila  AIlah  memberikan  harta  kapada  scorang  hamba,  kemudian
mewajibkannya mengeluarkan hak orang lain yang ada padanya, mcka

apakah kekuasaan itu tercabut dari Allah? Di sini tidak perlu dibantah.
Karena   mereka   benar    dalam   perkataan   mereka,    "Jika   Allah
berkehendak niscaya Dia akan memberikan makan kapadamu." Akan
tetapi mereka mendustakan argumentasi itu.

Apa yang mereka katakan dalam hal ini sama saperti fiman-
Nya,      \:±==;£:i~c+fit;~Lfj'I`i|rgiiaj{j;;i     "cha»8-Or¢7fg    y8„g
mempersekutukan Allah, akan mengatakan, 'Jika Allah menghendckl,
rdscaya   kand   dan   bapak-bapck   kani   tidak   mempersekwikan-

:,:'f;-;#66j3fl'tj2-€,:i
\  "Apabila  orang-

IvyaJ. "139 Tuga fiman AIlah SvyT,  j±j aJ€|i;g
cjf3an-{6!i¥.'dfj,'jLfja:I#.
orang munafik datang kapadarm, mereha bendta,  "Kani mengakul
bahwa  sesungguhnya  kamu  be:i'Iar-benar  Rasul  Allah."  Dan  Allah
mengetaha bahwa sesungguhnya kanu be:i'Iar-benar Rasul-Nya; dan
Allah  mengetahai  bahwa  sesunggwhnya  orang-orang  munafik  itu
benar-benarorangpendusta.ul4°

:1:8::##¥EL]:683]:1.
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Ada yang mengatakan, "Perkataan itu adalal perkataan orang-
orang  kafir  kapada  orang-orang  mukmin,  atau  dalan  hal  meminta
harta dan dalani hal kamu menSkuti Muhammad SAW." Muqatil dan
lalnnya mengatckan secara maknanya.

Ada yang mengatakan,  "Perkataan itu adalah perkataan para
sahabat Nabi SAW kapada mereka."

Ada  yang   mengatckan,   "Perkataan   itu   adalah   dari   Allah
kapnda orang-orang kafir, ketika mereka membalas dengan jawaban
ini."

Ada juga yang mengatakan, `Bchwa Abu Bakar Ash-Shiddiq
RA   memberikan   makan   kapada   orang-orang   miskin   dari   kaum
muslimin, 1alu dia ber[emu Abu Jahal dan dia berkata, "Wahal Abu
Bakar,    apckah   kamu   men8klain   baliwa   Allah   manpu   untuk
memberikan  makan kapada mereka?"  Abu Bckar menjawab,  "Iya."
Abu  Jahal  berkata,  "Mengapa Dia tidak  memberi  makan  mereka?"
Abu   Bakar    menjawab,    "Allah    mengrji    suatu   kaum    dengan
kemiskinan,  dan juga mengrji  suatu kaum  dengan kekayaan.  Allall
memerintahkan   kapada   orang-orang   miskin   untuk   bersabar   dan
memerintahkan kapada orang-orang kaya untuk memberi." Abu Jahal
berkata,  ``Demi Allah,  wahai  Abu Bakar,  sesungguhnya kamu tidak
lain berada dalam kesesatan!  Apakah kamu men8klain bahwa Allali
mampu  memberikan  makan  kapada  mereka,  sedan9kan  Dia  tidak
memberi   mckan   kapada   mereka,   kemudian   kamu   memberinya
makan?"

Dari  percakapan  ini,  maka turunlah  ayat ini,  dan tunm juga
firman  Allah,   6±t>6ifj©£6J:fJ€€   "4drp"#  oxa»g  }Ja»g
memberihan    (hartanya    di    jalan    Allah)    dan    bertakwa,    dan



membenarkan  adc[nya  pchala  yang  terbaik  (surga)."`4`   AIha  yaIT8

mengatakan,  "Ayat  ini  diturunkan berkenaan  dengan masalah  suatu
kaum   deri   kalangan   atheis.   Di   tengah-tengah   mereka   terdapat
sekelompok  orang yang tidak percaya adanya Pencipta,  dan mereka
memperolok-olokkan kaum muslimin dengan perkataan ini. Demikian
disebutkan oleh AI Qusyairi dan A| Mawardi.142

Fiman Allah SwT, i;i.I.i \riJJ'fjrfe'j "Dam mereha berhato,
'Bilakch  (terjadinya) jartyi ini  Qrari  berbangkit)'. " Kareun djtlcalAal£:an

kapada mereka, C9:..ifefi'$1.\S "Takutlah kam akan siksa
yang  dihadapanmu  dan  siksa yang  akan  datang."  MeFTeha bc5[k;a:fa,
"Kapankah janji  ini?" Ini merupakan  ejekan dari mereka juga,  atau

janji ini tidak akan menjadi kenyataan.

Allah  SWT  berfiman,   a;lz±'.[  "Mereha  fz.da* men«#gg7f,"
maksudnya  mereka  tidak  menanti,   i.±±j `i=;; YC£  ``Me/az.#ha»  saf%
fe77.aha»  sa/.a, "  yaitu  tiupan  sangkakala  Israfil,  6Life'f; i££;6
"Yang     akan    men!I,binasakan    mereha     ketiha     mereka     sedang

be7.fe7zgha7.,"  maksudnya,   sedang  berten9kar  tentang  urusan  dunia

mereka,   lalu  mereka  mati   di   tempat  mereka.   hi   adalah  tiupan
san9kakala.

E2

Tentang 6|;.±;£ ada lima gz+a `&A: Abu Amm dan Ibnu Katsir
membaca i:)i=4i€ iJj  dengan /affeafa };a `  dan kfaa `  serta fas);did
sAad.t43 Demikian Warasy meriwayatkan dari Nafi'.  Sedan8kan para

pengarang     gz.r¢`czfa     dan    para     sahabat    Nafi'     selain     Warasy
meriwayatkan  darinya,  a:}i:a--±€  dengan  sukun  kfra `  dan  fas);dz.d
s%ad,]44  yaitu  jana'   antara  dua  sukun.   Ychya  bin  Watstsab,   A1

:::iQths..f£¥|!9#:i6L(5/21).

::,%:rd:`aAinimwfa"#.r,sebagainanadalamraqn.M#-Ivasyr,hal.|65.
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A'masy,danHamzahmembacanyaa}i+;±{£}-JJdengansukunAfoa`
dan tckhf iif shad,"S derik:aika hi.ashanahu.

Ashim  dan  AI  Kisa`i  membaca  6|;.i;±';i5  dengan  hasraA
A*¢`  dan  farydz.d  sfaa!d.   Adapun  maknanya  sebaalan  dari  mereka

bertengkar dengan sebactan yang lain.

Ada  yang  berpendapat,  `Yang  akan  membinasakan  mereka
dan ketika itu mereka bertengkar tentang argunentasi balwa mereka
tidak akan diban8kitkan."

mnu Jubalr meriwayatkan  dari  Abu Bakar,  dari  Ashim,  dan
Hammad dari Ashim gz+tz `aA dengan hax¢A )i& ` dan fta ` dan fnydz.d.

An-Nulhas  berkata,146  "gi+fl! `afa  yang  paling  utama  adalah

yang paling jelas. Dan, asalnya adalah 63:±=;=Z , lalu fB ` diid8hamkan

pada  sAad,  kemudian  harckatnya  dipindahkan  kapada  fta[ `,  Dalam
gz+tz`aA   Ubai,   6:}i+..+i +3.)47   Disukunkannya   Afia`   tidck
diperbolehkan,  karena  ia  menyatukan  antara  dua  sukun,  dan  salch
satunya   tidak   ada   huruf   mad   /a)o;!.#.   Ada   yang   mengatakan,
"Sukunkanlah fafea ` pada aslinya. Adapun maknanya,  \2=i;J i{]=i{' i£±£

(sebariannya   bertengkar   dengan   sebagian   yang   lain),   kemudian
m%dfearfuya dibuang. Bisa juga maknanya, i+I;9i 1:g iij'?\a; 63i34*€

Orercka  berten8kar  dengan  lawan  ten9kar  mereka  di  hadapan  diri
mereka sendiri), lalu mcz/cf/ dibuang.

Ats-Tsa'labi   berkata,   `Dan,   ini   adalah   g!+a!`afa   Ubai   bin
Ka'ab." An-Nul]has berkata,]48 "Adapun 63:±;I; maka asalnya adalah
63:3+±€£ .  ra ` kemudian diidghamkan kapada sAad, kemudian fta `

|&S  Ibid.
146Lih./'rab,4Jgwr`an(3A97).
I"gI.ra`afaUbayinidisebutrmolehAIFarra`dalam"a'4#1.,4J8trr`an(2/379),

danAn-NulhasdalamWa'anz..4/®r`an(5/502).
IcaLm|'rabAIQur`an(31398f
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dihasraAkan karena bertemunya dua  sukun.  AI  Farra` ]49  men8klaim

bchwa  gz.ra`aA  ini  lebih  baik  dan  lebih  banyak.   Karena  itu,   dia

meninggalkan apa yang lebih utana dari pada meletakkan harakat f¢ `
kepada fafea ` dan mendatangkan baginya harakat lain dan menyatukan
antara )/cz ` dan Kasrah. Dan dia mengklain bahwa ini lebih baik dan
lebih banyak. Bagaimana bisa lebih banyak, sedangkan dengan/tzfAaA

adalch   qz.r¢`afe   keron8kongan   dari   ulana  Makkah,   Bashrch,   dan

Madinah. Apa yang diriwayatkan dari Ashim, saperti hasrczA )/a ` dan

tea ` maka ini untuk diikuti. Dan, ini telch dijelaskan dalam surch AI
Baqarah  dalam  fiman-Nya,  Fi#i±£Z.  `Menyanbar  penglihatan

*,
mereka."t5°   Juga  dalan   surah  Yuunus   dalan   firman-Nya,    C,+.
"Memberipetunjuk.»151

Ikrimah  berkata  tentang  firman  Allah  SWT,   ;.±±jj 'i=;;Y€£
"A4le/crz.#facz#   Saf#   fer!.chcz#   saj¢. "  Dia  berkata,   "Ini   adalah   tiupan

pertana pada san8kakala.  Abu Hurairah berkata, "San8kakala ditiup
dan manusia berada di pasar-pasar mereka: Ada yang memerah susu,
mengukur kain, dan orang yang beri alan mencari kaperluan."

Diriwayatkan   dari   Abu   Nu'aim,   dari   Abu   Hurairah,   dia
berkata: Rasulullch SAW bersabda, "Harz. fa.amaf fz.bcl da# d#a orang

laki-laki telah menggelar pahaian keduanya untul bdyualan, maka
keduanya  tidak  mdipatnya  hingga   tiba   hart  hiamat.   Seseorang
memplester   holamnya   untuk   memberikan   minum   kepada   hewan
ternaknya,  dan  dia  tetctp  memberinya  minum  hingga  hari  kiamat.
Seseorang   menunmkan    (mengurangi)    timbangarmya   dan   tidak
mengangkatnya  hingga  tiba  hari  klamat.   Seseorang  mengangkat

`.._9_Lth.Ma'aniAIQur`an(21399).

:::8::?L=a#o],:2!;:0.
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makanannya  ke  mulutnya  dan  tidak  menelannya  hingga  tiba  hari
kiamat...152

Dalani  sanad  hadits  ini  terdapat  Abdullah  bin  Amm,  "Dan

yang pertama kali  didengamya  adalch  seorang  laki-1ald  memplester
kolam tempat minum untanya. Dia berkata, "Mcka dia disambar petir,
dan orang-orang pun disambar petir.") 53 Qladits).

£Si;'b!}jS:i:fi  .`Lalu mereka tiada kuasa menbuat  suatu
wasz.af p##," mcksudnya, sebagian dari mereka tidak bisa memberikan
wasiat kapada sebagian yang lain, karena masih terdapat suatu hak di
tangannya.  Ada yang mengatakan,  "Sebagian dari mereka tidak bisa
memberikan  wasiat  kapada  sebagian  yang  lain  dengan  taubat  dan
berhenti  melakukan maksiat,  melainkan mereka mati  di  pasar-pasar
dan di tempat-tempat mereka.

<>S±±.I+;SI&fq;"Dantidak®ula)dapatkembalikepada
fe/efa7.gr»)ia, "  jika  mereka  mati.  Ada  yang  mengatakan,   `Bahwa
makna6Lf#Trii8'|~Y'u',maksudnyatidakkembalikepadamereka
perkataannya.   Qatadah  berkata,   " CLf#Tdrf 8'L~ty'u'  maksudnya
tidak  kembali  ke  rumah  mereka,  karena  mereka  telah  didahului
ditimpa adzab."

]52 Hadits ini dengan sedikit perbedaan redaksi diriwayathan oleh AI Bulchari dan

Mushim AI Bulchari dalam perfuhasan tentang bersikap lemah lembut, bab: nomor
40, dan dalam pehoahasan tentang fitnah nomor 25, dan Muslin dalam pembahasan
tentang fitnah, bab: Dekatnya Hari Kiamat, (4/2270), dan Ahmad dalam ]4/ Mus#ad
(2/l!366k.  Muslim  dalam pembahasan  tentang  fithaLe  bab:  keluamya  Dajjal  dan

diarmya di bunri (4/2258).
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Firman AIlah :

ij6©6Jj{;ff;u'd'£+\±<¥.tS,r±\5.5±#fjg„r
6j<jil6#j'#i{j€jt\isfetrin€cr:cj=+#ffij+.

©6,j#Gjrfg£Fis56ij±j`i#
©6ij:=:;±±tj£6ji±y`p'fe±#fpety'i#'`6
" Dan ditiuplah sangkckala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan

segera dart kuburnya (menuju) kepada Tuhan m6reka. Mereka
berkata, 'Aduh celakalah kuni! Siapakah yang membangkitkan

kami dart tempat tidur kami (kubur)? ' Inilah yang dijanjtkan

(Tuhan) Yang Maha Pemurch dan benoirlah Rasul-rasul(Nya).
Tidak adalah teriakan irfu selaln sekali teriakan saja, maka tiba-tiba

mereka semua dikumpulkan kepada Kuni. Maka pada hard itu
seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi,

kecuali dengan apa yang telah kunu kerjakan."

(Qs. Yaasiin [36]: 51-54)

Fiman     Allah     SWT,      2;}fj€jr3     "Daz     di.f!.#pJa[fr
sfl#gfaha/a. " hilah tiupan kedua dari keban8kitan itu, dan ini telah
kami jelaskan dalam surah An-Naml,154 bahwa keduanya adalah dua
tiupan, dan bukan yang ketiga, dan ayat ini menunjukkan kepada hal
itu.  AI  Mubarck  bin  Fadhdhalch  meriwayatkan  dari  AI  Hasan,  dia
berkata:  Rasulullch  SAW bersabda,  "4#fclr¢  dc"  fz.clpa#  sa7Igfroha/a

itu terdapat jarak empat puluh tahan:  Pada tiupan pertana,  AIlch

]54 Lib. Tafsir surch An-Naml, ayat 87.
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mematikan   semma   yang  hidrp.   Dan,   pada   tiupan   kedun,   Allah
menghidupkan sedap yang matt."\SS

Qatadah   berkata,   "Asfe-Sfew#r   adalah  jamck   dari   sAwwrafa,
artinya  meniup  sangkakala  dan  roh-roh.  Kata  sAwwra!fa  dan  sfa#w¢r,

saperti sc¢#ra¢ dan s#w¢r.

Abu  Hurairch  meriwayatkan,  bahwa  dia  membaca   i a?y'

;2;]}f.  An-Nulhas  berkata,156  "gz.ra `afa  yang  sha4!.fo,  bahwa  asfa-
sA«%7.  dengan  mensukunkan  wzf,  dan  itu  mendapatkan  pengakuan

dari  Rasulullah  SAW,  dan  itu juga  dikenal  dalani  perkataan  orang
Arab.

hi juga  telah  dijelaskan  dalan  surah  AI  An'aanL57  seeara
dctll.€^':Sffl\:i,F\<>S"makatiba-tibamerekakeluardengansegera
darz. fafbzf77!)/a," maksudnya, dari kuburan mereka. Dibaca dengan/cz `,

karena  dari  kata  a/  a/.dcza/158  Demikian  yang  disebutkan  oleh  Az-
Zanakhsyari. 159 Dikatakan, /.adrtsa dan /.¢dr/8. Nanun dalan bahasa
Arab  yang  fashih  dinyatakan  a/ /-adtszf  (dengan  tsa`).   Sedangkan

j anaknya adalah a/.da fs dan a/.daats.

Tjfodrtsaatinyamembuatkuburan.€jj;;fo;u'd';"rmen«/.wJ
*epada  rzfA¢#  me7ieha,"  maksudnya,  keluar  kapada  Tuhan  mereka.
Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah.

Dikatakan  kepada  anak  dengan  #as/,  karena  dia keluar  dari

perut ibunya. Ada yang mengatakan, "Bersegera." 47!-Ivas/a¢7® dan cI/
`as/acz» adalah a/ israa '#S saz.r (carat dalam beljalan).

L55 Disebutkan oleh AI Qurthubi dalan kitabnya .4f-radzfo.rch, hal. 209.
\_=_Lth.I'rabAIQur`an(31399).
'57 Lih. Tafsir ayat 73 dari surah AI An'aam

:::fL":#K::;;;;;S:;r3::;:g;:ehAbuHayyandalam4/BaAr4/A"I.fA(7/34i).



Jadi  €Jri; artinya keluar dengan
dinyatakan,   ;-+i ifetyc!.xp'.Y`u'

carat.  Dalan  AI  Qur`an
6    "Tidaklch    Allah

menciptakan   dan   membangkitkan   ha:rm   (dari   dalam   kubur)   itu
melainkan hanyalch saperti  (menciptakan dan mempangkitkan)  satu

/.z.wa  sa/.¢."160  AIlah  SWT  berfiman,  i;i£ :£ #'BT+`j=~fy-t6i, 6±J=
"Mereka  kehaar  dari  kuburan  seakan-ahem  mereka  belalang  yang

beferba»gzz#."1 6] Di dalamnya juga dinyatakan tentang sescorang yang

bertanyft   6|£±j.j£J} #`eeJ;+li5}-f66j:J¥f3   "fy".f%J  pada   fran.
mereha  keluar  dart  kubur  dengan  capat  seakan-akan mereka pergi
dengan   segera   kepada   berhala-berhala   (sewaktw   di   dwia),"\62
maksudnya dengan carat.

Dalam  hadits  dinyatakan,  `Kami  mengadukan  kepada  Nabi
SAW tentang kelemahan, maka beliau menjawab, '4/az.hum bz.n »us/163

aiendaknya  kalian  bersegera  dalan  bedalan,  karena  ia  membuat
senangat).

Firman   AIlah   SWT,   ffi.~i£.Ij6    "Merefro   berfaf¢,    "4dwA
cehaha/a!A hamz../ " Ibnu AI Anbari berkata,  ffiiJi pemberhentian yang
baik.    Kemudian   Anda   melanjutkan,     \::=J#    "Sz.apohaA   ytzng
membangkitkan hami dari tempat tidur kant (lwhur)? " Dirt:wayairdEan

dari sebadan g«„t7`, l+i{ [rEEE? tl.i.ju. dengan faasrzzA man dan tsa `, dari

kata  a/  ha'tsw.164  Hal  itu  diriwayatkan  dari  Ali  RA.  Berdasarkan

:#idr¥qE¥#i35]±°i8:ino]ehds_squthdian"/am'AJKab}r(2/3248),
dari riwayat Abu Ya'1a, Ibnu AI Khuzaimah, AI Hakim, Ibnu Hil)ban, Abu Nu'ain
dalam Ath-Thib,  AI  Balhaqi  dalam ,4s-Szzzia»,  dan  Sa'id bin  Mashur  dari  Jabir,
"Orang-orang mengadukan kapada Rasulullah SAW tentang bebalan." Dia berkata,
"Lalu dia lnenyebutkannya. "

t64  g|.r¢`aA  ini  disebutkan oleh An-Nulhas dalan J'rab .4J gwr`a#  (3/400) dan

dinisbatkan kapada Mujahid, dan lbnu Abbas RA.
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madzhab  ini  tidak  baik  berhenti  pada  fiman-Nya,   \£iJi  hingga
"enltoaca 6fs b£,"Dari tempat tidur hami (kul]ur)? " Dallam qira`ch
Ubai bin Ka'ab, \...ja Jg dengan washl,165 dari UJ*€ . hi menunjukkan
kebenaran madzhab umum.

AI Mahdawi berkata, "Ibnu Abi Laila membaca,  l=i;ju: 1}'6  166

dengan menambahkan Jcz ` dan ini  adalah bentuk m« `a!7f»&1s dari kata

a/  waz./,  seperti  dalam  firman  Allah,   f|;: ®GfS 'ulj: ijt'i;±'.  "S"#ggrA
mengherankan,   apakah   aku   akan  melahirkan   anak."\6n    AIii  RA
membacanya, \SiJ ir {3i£Ju: . Jadi kata I,,?, berhubungan dengan a[/ waz./

atau keadaan dari kami celaka, maka ia berhubungan dengan sesuatu

yang dihilangkan, seolah-olah berkata, l¥;i ir a+i d!3b: . Sebagaimana
diperbolehkan    menjadi    khabar    darinya,    maka    demikian   juga
diperbolehkan untuk menj adi Aoa/ aceterangan keadaan) darinya. Kata

®,?,  berasal   dari   frman-Nya,   6Ji}f c,,?,   dan   berhubungan   dengan
keban9kitan yang sana.

Kemudian  dikatakan,  `Bagaimana  mereka  mengatakan  ini,
sedangkan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan adzab di
dalam  kubur  mereka?"  Mcka jawabannya,  bahwa  Ubai  bin  Ka'ab
berkata,   "Mereka   tidur   satu   kali."   Dalam   satu   riwayat   mereka
mengatakan, U`}±} ;rf t=af * \££i;jb: . Abu Bakar AI Anbari berkata,
"Hadits ini tidck mengarahkan bahwa kata l--#i berasal dari lafaLzh AI

Qur`an,  sebagaimana dikatakan oleh orang yang membuat kapalsuan
dalan AI Qur`an.  Akan tetapi tafsir  \:==J menyatakan sebagian dari
makna-minanya.

t65  gz.ra`ch  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Athivyah  dalam  ,4/  A41zfAarmr  A/  Fya/.Zz

(L3[2°g6z.}B¥AE:=b#Z.:8±Adi¥u=h.oiehmnuAthiyyahdalan,"MWAarmr

4'i67¢€g.(I:|2d°[6L)i]¥2?buHayyandalamA/Bafr."MWAz.fA(7/341).



Abu  Bakar  berkata,  "Demikian  juga  men8hafalnya  dengan

lafwh \£S i? tanpa a/zJ sebagaimana dalan lLpi dengan mensukunkan
#w# pada  c>3 . Yang benar dalam hal itu, menurut ahli bchasa adalch
\=pi , dengan/czf¢afo #w#, karena/crf&afe Hamzch I+i diletakkan pada

#«»  dan  Harnzah  digugurkan.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dikatakan
orang  Arab, Mcz#  okfobczrt7fac  m¢7z  a '/a!mczfacz?  Mereka memaksudkan,

siapa yang memberitahukan kapadamu.  Dikatckan,  aAz.bf« cz»-#czo `z.in

(saya  membangunkan  orang  yang  tidur), /zzAczbbcz  a»-»aa `z.in  (maka
bangunlah orang 'yang tidur).

Abu Shalih berkata, "Apabila tiupan pertama dari sangkakala
telch  ditiupkan,  maka  adzab  itu  dicabut  dari  penghuni  kubur  dan
mereka tidur satu kali hingga tiupan sangkckala kedua." Adapun jarak
antara keduanya adalah empat puluh tahun. Itulal firman Allah SWT,
6S;{; c±,€3::.i; ..Siapakch  yang  membangkitkan  hami  dart  tempat
fz.dwr ha"z. /Zlibwr/?. " Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan

Qatadch.

Pakar  ilmu  a/  rna '¢cz7!z.  berkata,  "Sesungguhnya  orang-orang

kafir apabila mereka melinat neraka jahannam dan berbagai macam
adzab yang ada di dalamnya, serta apa yang diadzabkan kapadanya di
dalani kubumya saperti tidur."

Mujahid berkata,  "Orang-orang mukmin lalu berkata kapada
"enck; :a, ':;:±Ir^ '3S:9id\'ii "Inilah yang dijanjikan (Tuham) Yang Maha
Pemurah. "

Qatadch  berkata,  "Orang  yang  diberi  petunjuk  oleh  Allah
berkata  kapada  mereka,   '#|{j;j[ \i:i  "J»z./aA  );q#g  dz/.a»/.I.ha»
(Tuhan) Yang Maha Pemurah. "
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AI  Farra`  berkata,168  "Malaikat  lalu  berkata  kepada  mereka,
':;=Sgrh'399X\'i:i   ..Inilch   yang   dijanjikan   (Tuhan)   Yang   Maha

Pemwr¢h"      ch-Nulhas      berkata,169      `Tendapat-pendapat      ini
berkesesuaian,  karena  malaikat  temasuk  yang  beriman  dan  juga
termasck yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Berdasarkan hal ini,

:a:a:,in,=€;.:#a'i###ii%e;\:¥nd¥€T¥se;1::grsA¥
orang-orang yang beriman dan mengdyakan anal shdih mere:ka tw
adaJafr  seba!.*-6az.fr  ma#J%fr."`7°  Demikian juga  dalam  hadits  Nabi

SA:IV, "Orang  mukmin  di  sisi  AIlch  lebih  balk  dari  setiap  yang
dz.czplz7ha7z."I   Bisa  juga  malaikat  dan  lainnya  dari  meneka  yang

beriman   berkata   kepada  mereka,   £Si:|{j;jc\i£   "J»z./aA  ya»g
dij anjikan a:uhan) Yc[ng Maha Pe;in:urah. "

Ada  yang   mengatakan,   "Sesungguhnya  orang-orang  kafir,
ketika sebagian dari mereka berkata kapada sebarian yang lain,  #
6fs c*,`6:::. "Siapakch yang membangkitkan kwi dari tempat tidur
hamz.   /Zztb%rJ.?"   Mereka  mempercayai   rasul-rasul   karena  mereka

melihat apa yang diberitahukan kapada mereka. Mereka lalu berkata,

6J=;P)61::D':;;Sgf^'3:9Xti±"Ivilchyangdijanjihanquhan)
Yang Maha  Pemurah  dan  benarlah  Rasul-rasulavya),'.  ckan tetryi
kami  mendustakannya.  Mereka  mengakuinya  ketika  pengakuan  itu
tidak lagi bemanfaat bagi mereka. Hafash berhenti membaca pada cr,
6tf}€,kenudianmulalmenbaca\i£.

168 Lib. A/a 'ani .4J gur`an (2/380).
169 Lil. /'rab .4J gwr`a# (3/400).

::: Qrf;uA'E:iEL£L?13l:i:kay  "orang mulndn lebin m]lia di sisi A]]ah dari
sebagian  mlaikat-Nya."  Dalan ,4z-Zch¢Ia `z.a  dinyatalran,  Ismdnya  d*a%  karena
dAa 'zrfuya Yazid bin Sufu Abi AI Muhazzam S`man Ibnu Maajah (2/1302, nomor
3947).



AbuBakarAIAnbariberkata,€ii;cr,\::=J#"Sz.apohaA);&»g
membangkitkan  kant   dart   tempat   ;iiu; 'kami  -(kubu;)?"   ;hairi

pemberhentian yang baik, kemudian Anda memulai, #j{ i;jt \i:i
``Ivilah  yang  dijanjikan

Zi;#T#:;fa:iAnda berhenti pada
Yang  Maha  Pemurah. "  Bisa. jugzL

dan  ini  dibaca Afoa/q[dA  (ha$7i¢A  huruf

akhimya) karena mengikuti lafazh ma7igczd, kemudian Anda memulai
':;±S^ '599id `CY ang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Penurch, " ya]ng

berarti j anji Tuhan Yang Maha Pemurali adalah membangkitkanmu.

An-Nuhhasberkata,"Yangtepatberhentipada8J±;€c,,1,danini
berada  pada  posisi  ra/cz '  karena  mwbfada`.   Sedan8kan  khabanya

:::;rtef=3a:##f.,:=aaj;ufag::::am:nfaadfp\o£§j#,fas:d:apcka:a
';£i:jl{j;j[beradapadaposisira/&'daritigafalctor.Duadiantaranya

disebutkan    oleh    Abu    Ishak.    Dia    berkata,    ``Perftzmcz,    karena

menyamarkan ini. Kid"&, malmanya benar apa yang dijanjikan oleh
Tulian   Yang   Mcha   Pemurah   adalah   memban8kitkanmu.   Kefz.gzz,

maknanya membangkitkanmu adalah apa yang dij anjikan Tuhan Yang
Maha Pemurah."

'-'.i56'-iif;S\*.`fi\±± c)).r "Tidak adalah teriakan itu selain

sefo/I.   fe7.I.¢ke#   s¢/.a, "   maksudnya   bahwa   diban8kitkannya   dan
dihidupkannya mereka tebadi  hanya dengan  satu kali  teriakan  saja,

yaitu  perkataan  Israfil,  "Wahai  tulang-tulang  yang  rusak,  anggota
badan yang terputus,  din perasaan yang robek,  sesungguhnya Allah

:rchmme=:n::an"£L=¥wbTe,rsa@fu¥i;.g,#£..;¥±#|l=i=:;,
"Yaitu)  pada  hari  mereka  mendengar  teriakan  dengan  sebenar-

benarmya,   itulah   hart   kelunr   (dari   kubur).""2   AIlch  S;`WT   5nga.

172 Qs. Qaaf [50]: 42.



berfirman,    bdfttjfa3±=€L€   "A4e7~eha   d¢fcz#g   deHgr#   cep¢f   4epad¢

pe#);er# I.f#,"1 73 sebagaimana yang akan dij elaskan nanti.

Dalam gz.rtz `czfe Ibnu Mas'ud, jika benar darinya adalch

te|ahdijelaskansebelurmya.6#£J1`gff
;:I+lj i§3 3!  .174 4z-Z¢gz.)ry¢ft  artinya as¢-sfaaz.feafo  (teriakan), dan

LE:s';r!

I:;I`=H:ft:ua;tt:b=`

dankhabanya€±7®czfo.ra!A,di&jL;==dari`:ifa=ya.Makna6;i;==
dikumpulkan  untuk  menghadiri  hisab  ®enghitungan  amal),  dan  ini
seperti firman-Nya,  ?=£jff e#Y<} ¢Lflt jji~L'j "rz.dczfr ado ado/aA

kyadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata."ITS

Firman AIlah  SWT,  L#if;i±3Y'gr'`6   "Maha poda  Aarz.  z'fw

:::e£"i:s:Z£?tp¢¥"pchd;#"ar:e£;a?"#¥S¥£%£d¥¥,
'b!ft:i "Dan  hamu tidak diberi balasan,  keoua,li  deng;n  apa yang

fe/¢fo ham# ferjafro7!. "  C berada pada posisi #asfe¢b dari  dua falctor:

Perfclma,   bahwa   ia   adalah   rna/'w/   kedua   atas   fa'il   yang   tidak
disebutkan  namanya.  Kedwcz,  dengan  dicabutnya  hunrf  si fat,  yang
maknanyaya:pfa:}'+±fu;i;ataua¢jha`laluitusemuadibuang.

mereha semua  dikumpulkan kapada Kani. "

:7"4Q;..r#a3¥±5e4h]::ndisebutkano|ehAIFam`dalamMa'a#I.i"gzfr`a»

(2/375), An-Nulhas dalan J'rab i4/ giir`an (3/391),  dan lbnu Atliiyyah dalam .4/
My.h.arrar AI Wdyiz (131198).

175 Qs. An.Nan [16]: 77.



Firman AIIah :

j;pe+2fefJ5'F©
S'£€ap©6L££:Lff5

#j-ri#'f-#t*is!

©6L=¥'i€i7#,,bJ%©#j+¥=t+=
"Sesungguhnya penghuni surga pada hart itu bersenang-senang

dalam kes{bukan. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam
tempat yang teduh, bertekan di atas dipan-dipan. Di surga irfu
mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang

mereka minta. (Kepada mereka dikatakan), 'Salctm,' sebagai ucapan
selamat dart Tuhan Yang Mcha Penyayang. Dan (dikatakan kepeda
orang-orarlg kafir), 'Berpisahlah kanu (dart orang-orang mu'min)

pada hotri ini, hal orangcorang yang berbuat jahat'."
(Qs. Yaasiin [36] : 55-59)

Fiman      Allah      SWT,       6 #jri#'t#T*isl``Sesungguhnya  penghuni   surga  pada   hari   itu   bersenang-senang

da/am feszbc¢fro#. " Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas,  Qatadah, dan Mujahid
berkata, "Sibuk bersenang-senang dengan gadis-gadis surga."

At-Tirmidzi  AI Hakim menyebutkan dalan kitab A4las);fa./ i4/

gwr`a«  karyanya,  "Muhammad  bin  Hamid  Ar-Razi  menceritakan
kapada  kami,  Ya'qub  AI  Qammi  menceritakan  kapada  kami,  dari
Hafash  bin  Hamid,   dari   Syamar  bin  Athiyyah,   dari   Syaqiq  bin

dari Abdullah bin Mas'ud dalan fiman-Nya,  3:£T€:i;;i6|Salanah,

}±±.j~r;;I.i,diaberkata:Bersenang-senangdengangadis-gadis
surga telah menvibukkan mereka."



Muhanrmad bin Hamid menceritakan kapada kami, Harun bin
AI  Mu8hirali  menceritakan  kapada  kani,  dari  Nahsyal,  dari  Adh-
Dhahhak,  dari Ibnu Abbas riwayat sapertinya, Abu Qilabch berkata,
"Ketika   laki-1aki   dari   penduduk   surga   bersana   istrinya,   mcka

dikatakan    kapadanya,    Kamu   bexpindah   kapada   istrimu?'    Dia
menjawab,  'Aku  dan  isthku  sedang  sibuk.'  Dikatakan  kepadanya,
`Kamuj.ugabepindahkapadaistrimu."

Ada   yang   mengatakan,   `Tenduduk   surga   berada   dalam
kesibukan  yang  di  dalamnya  terdapat kesenangan  dan nikmat yang
memalin8kannya  dari  orang-orang  yang belbuat  maksiat  dan nasib
mereka ke neraka,  dan  apa yang  ada di  dalamnya dari  adzab yang

pedih.  Sekalipun  di  antara  mereka  terdapat  keral]at  dan  keluarga
mereka. Demikian dikatakan oleh Sa'id bin AI Musayyab dan lainnya.

Waqi'   bckata,   `Mcksudnya   dalan  mendengarkan."   Ibnu
Kaisan beckata, "};; j, mcksudnya, tanbahan scharian mereka atas
sebarian yang lain."

Ada  yang  mengatakan,  `Maksudnya  dalan bertanu  kapada
AIlah SWT." Diriwayatkan bahwa pada hari kiamat, ada penyeru yang
menyenikan, `Mana hanba-hamba-Ku yang menaatiku dan menjaga

janji-Ku di kala tidak terlihat oleh orang lain?" Mereka lalu bangkit,
seolah-olah wajah-wajah mereka saperti bulan pumana dan bintang-
bintang yang bersinar, seraya menaiki lapisan cahaya yang terajut dari
Yaqut. Lapisan cahaya itu terbang bersama mereka di atas kapala para
makhluk, hingga mereka berdiri di hadapan Arsy. Allah lalu berkata
kapada mereka, `Keselamatan bad hanba-hanba-Ku yang menaati-
Ku dan menjaga janji-Ku ketika tidak terlihat orang. Aku memilih dan
menyeleksi kanu semua. Perrilch dan masuklch ke surga tanpa hisab.

+ I"iJ



Maka tidaklah ada rasa takut padamu di hari ini, dan kanu juga tidak
bersedih.''

Mereka  kemudian  beljalan  di  atas  shirat  seperti  kilat  yang
menyambar,   lalu  dibukakan  untuk  mereka  pintu-pintu   surga  itu.
Sedangkan makhluk yang ada di padang mchsyar berdiri dan sebagian
dari  mereka  berkata  kepada  sebagian  yang  lain,  "Wahai  kaum,  di
mana fulan dan fulan?" Hal itu, ketika sebagian dari mereka bertanya
kepada   sebagian   yang   lain.   Maka   menyerulah   penyeru,   bahwa

penghuni   surga   pada   hari   ini   sedang   bersenan'g-senang   dalam
kesibukan.  :|i--i.  dan  :}iJ  adalah  dua  dialek  yang keduanya bisa
digunakan, saperti czr-7" '«b dan ar-ra 'bct, as-s«Azffzt dan as-szfAtr, dan

ini telah dij elaskan sebelumnya.
"Berse#a"g-se#a#g. " AI Hasan berkata, "Bergembira."

Ibnu   Abbas   berkata,   ``Berbahagia."   Mujahid   dan   Adh-Dhahhak
berkata,   "Dikagumi."   As-Suddi   berkata,   "Bemandikan   nikmat."
Makna ini  semua berdekatan. 4/ Faha¢fo&fa  artinya senda gurau  dan

perkataan yang baik. Abu Ja'far, Syaibah, dan AI A'raj membacanya
a}.i€5  tanpa  cz/z/176  Keduanya  merupakan  dua  dialek,  seperti  i4/

Faarah  dan  al  farah,  al  haadzir  ham  al  hadzar.  DeniJhan ya"g
dikatakan oleh A| Farra` . 177

AI Kisa`i  dan Abu Ubaidah berkata,  "4/ Fczakz.A  adalah dz"/

/cz¢fa.AczA    twang   memiliki   kesenangan),    saperti   s)/aaAz.in,    /aczAz.in,
taamir, den laabin. Al fiakiha andm::ya al mutafakkih den al mutana'im

(yang  bersenang-senang).  Dan /¢fa.A"ef»,  tanpa  a/z/ dalam  pendapat
Qatadah ndalah mzf }.abzfzf» (dikagumi). Abu Zald berkata, `Dikatakan

:#fhr#:,:::,.T;f#r„j}:i?3§%?:8almanadalanragn.bA»-Ivapr,hal.165.



ra!/.zf/%# /zzfa.Az£#, jika berkepribadian baik  dan  suka tertawa.  Thalhah

binMushrifberkata,"#6di#asAabkankapadafraa!/.]78

!;){rjhi\ S ±S}± a,.Si{±Sk3.F  "Mereka  dan  isteri-isteri
mereka berada dalan tempat yang tedwh, bertelekan di atas dipan-
dzp¢#."  Mubtada'   dan  khabamya.   Bisa  juga   i

_,L   .

®enegasan).  ;a;!Jifu` afAa/ kapada yang
kapada fiman-Nya,

sdea\gai   taukiid

disamarkan.   6

Kaum muslimin secara umum mcmbaca JS^!? j dengan faasr¢A
Zhaa`  dan a/z7:  Ibnu Mas'ud, Ubaid bin Umal£, AI A'masy, Yahya,
Hamzch, AI Kisa`i, dan Khalaf menbacanya Jig g! dengan dfeammaA
Zhaa:tap&alif"9Azh-Zhilaaljandfdizhirl,danzhulaljirmckdari
z¢"//aA.   gtiJ-dy.rj; yalmi kesenangan di kanar pengantin,  dan kata
tunggalnya adalah ar7.z.faA, saperti sa/;z.nch dan sa/zza `z.».

Dalam  hadits  dinyatakan,  dari  Abu  Sa'id  AI  Khudri,  dia
berkata:  Rasulullah  SAW bersabda,  .`Seszfnggr.Anya pe#gA«»z. se"gr
setiap setelch berjima'  dengan isin mereka, mcka istri ifu kembali
mekyadiperowan."`8°

mnu  Abbas  berkata,  "Sesungguhnya  laki-1a]ri  dari  pen9huni
surga akan memeluk para bidadari surga selana tujuh puluh tahun, dia
tidak  merasa  bosan  dan  istrinya  juga  tidak  merasa  bosan.  Setiap
setelah  selesai  berhubungan  badan,  istrinya  kembali  perawan,  dan
setiap kali suaminya datang kapada istrinya, birahinya selalu bangkit
kembali,  1alu berhubungan badan dengarmya dengan kekuatan tujuh

]78  gz.ro`aA  Thalhah  ini  disebutrm  oleh  An-Nulhas  dalan  /'rab  .4/  gf/r`a»

(3`:4#i8`£Ath:+##pfa=baA8S#g#chfi#n.3faM¥'A¥L]s6a5..iddengan

dcaa6at marfu '. Lib. Ruh AI Ma 'ani Q1320).



puluh  orang,  dan  tidak  ada mani  antara keduanya,  baik  dari  suarni
maupun istri. "

'-±g±l;±i4    "Di   surga  ,itr,,Terte,ka   memperoleh   buah-

b%aAa». " Mubtada'  dan khabar.  6L££+<4j  "Da# mempero/eA apa

y¢»g mereha mz.#f¢. " Da/ keduanya adalali pengganti dari Ja `, karena
±a berasal  yafta'iluun  darn  da'aa  atan  darn  da'aa  bisya'in  u'thiihi.

Demikian dikatakan oleh Abu Ubaidah.L8t Makna ytzddr 'ww»cz berasal

dad ad-du 'aa` .

Ada yang mengatakan, `Maknanya baliwa orang yang berdoa
sesuatu dari mereka,  maka dia mendapatkannya,  karena Allah telch
menjadikan tabiat mereka tidak meminta kecuali yang indah dan baik
untuk dininta."

Yahya  bin  Sallani  berkata,   "y¢dd¢ 'ww#   artinya  }Jaryfczfec4w#

@ergairah)." Ibnu Abbas berkata, "Maknanya mereka meminta." Dan,
makna ini  saling berdekatan.  Ibnu AI  Anbari berkatap  "6Lfj::Lffrj
adalch   pemberhentian   yang   baik.   Kemudian   setelch   itu,   Anda
memulai,  ap  yang maknanya mereka mendapatkan  salam.  Salan
bisa dirafa', yang berarti bahwa mereka memperoleh apa yang mereka
minta,  diterima secara murni.  Mcka berdasarkan pendapat ini,  tidak
baikberhentipada6JZ£+<.

Az-Zujjaj berkata, f££  mafyit ' pada beds/, dari 1<;, maksudnya
mereka mendapatkan ucapan salani dari Allah kapada mereka.  Dan,
ini dari Aku, walai penghuhi surga. Diriwayatkan dari hadits Jarir bin
Abdullah   AI   Bajli,   bahwa   Rasulullch   SAW   bersabda,   "Kefz.ha

penghuni surga sedang berada dalam kesenangan mereka,  tiba-tiba
datang cahaya kapada mereka, lalu mengangkat kapala mereka, dan
termyata  AIlch  SWT  telah  melihat  mereka  dari  atas  mereka,  lalu

\8\ LTh Mofae AI Qur`an (21164).



berkata,  'Keselanatan baginu, wahai penghuni surga.  Maka itulah

f irman   Allah   SWT,   g==3;;;i;:,§S";S=   `Salam,   sebagai   ucapan
selanat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.' Allah kemudian melthat
mereka   dan   mereka   melihat-Nya.   Mereka   tidak  memperhatikan

apapun  dari  kenikmatan  itu,  sela[ma  mereka  melihat-Nya,  hingga
terhalang  da:ri  mereka,  laha tersisa  cahayc[nya  dan keberkatan-Nya
kepada mereha di tempat mereha."\g2

Ats-Tsa'labi dan AI Qusyain menyebutkamya dan maknanya
telah  dinyatakan  dalam  SfoaAz.A  A4lefs/z.in.  Dan,  ini  telah  dijelaskan

dalan surah Yuunus, pada fiman Allah SWT, €;l±j; #36-I-ii
"Bagi  orang=orang  yang  berbuat  balk,  ado  pchala  yang  terbalk

rs"rgr[/   dan   fzzmhaAa#nytz."   (Qs.   Yuunus   [10]:   26)Bisa  juga   l€J€
#afa.raA,     dan     f££     #a'af    kapadanyaL     Maksudrya,     mereka
mendapatkan  apa  yang  diminta  dan  diucapkan  satan.  Bisa juga  L€
magivf'karenam"bfada`,danf££adalahkhabamya.

Karena itu, berdasarkan falctor-falter ini, niaka tidak berhenti

pahaqira`ah6ff.€fo"Dan.,menperolehapayang.^rerekaminta."
Dalam gz+a `aA Ibnu Mas'ud, ast[[[[:. adalah masAdgr,t83 dan jika Anda

mau ia berada pada posisi Aaa/, atau mereka mendapatkan apa yang
mereka minta dalam keadaan selanat. Berdasackan pendapat ini, maka
tidakbaikberhentipada6Jzj;J.

]82 in.  |bnu Majah dalan AI Muqaddimah, bab: Apa yang Diin8kari oleh AI

Jahriyyah (1/65,66, nomor 184), dan disebuthn oleh Ibnu Katsir dalan Tafsinya
(3/15co753;fro`chmnuMasiuddenganushabdisebutkanolehAIFarm`dalan"a'aml.

AJ  8tlr`a#  (2/380),  An-Nulhas  dalam Ma'a#I. AJ g.ir`an  (5/510),  mm Athiyyin
dalam i4J WzfAarrar i4/  Bra/.& (13/209), dan ini temasuk bagian dari gz.ra `ch yang
aneh,sebagaimanadalam4/"qAzusab(2/215).



Muhammad   bin   Ka'ab   AI   Qarzhi   membaca   ;iE...E},   184

sebagainanadalampemulaankalimat,seolah-olahdiaberkata,"Ou,i

ap';+qulahkedanaianbadmereka),"danmerekatidakbertengkar
di  dalarmya.  Dan,  bacaannya  6L££J846  menjadi  pemberhentian

yangsempuna.Bisajugaapmenjadihadr/darifirman-NyayL€46
6JZ£Jdankhabardari+®j¢J..U.Bisajuga;a=adalahkhabaryang
lain.    Dengan   demikian,    malma   perkataan   itu   bahwa   mereka
mendapatkan apa yang diminta mumi tanpa ada yang merongrongnya.

f;:  adalah  masfadar  pada  ma]ma,  Allah  SWT  mengatakan
suatu perkataan, atau dengan firman-Nya fj dan lafazh masAdrmya
menunjukkanpada,'#yangdibuang.Bisajugamaknanya,\[Ji+J`J'Y$6J3`J.:atau&1ir:ie.Berdasarkanpendapatyangkeduaini,tidak

baikberhentipadakalinat6L££..

[is-Sajastani berkata "Berhenti pada fiman-Nyay  ;1=.  adalah

pembchentian yang sempuma, pendapat ini salch karena pendapat ini
keluar dari apa yang sebelumnya."

Fiman AIlah  SWT,   6J£¥.i qii7j?.{!£±;b'  "Da»  /az.hafafa#
kepada  orang-orang  krfu),  'B;pischlih  harm  (drri  orang-o;ang
mu`min)   pada  hari  ini,   hal   orang-orang  yang  berbuat  jahat'."
Dikatakan,  toma)ryaz"",  amaae"«,  dan  I.7»faaze"  artinya  sama.  Dan
mizatuhu,inmaaza,dan.imtaaza,danmiizatuhafatamayyaza,a[haNIhi

dikatakan kapada mereka ketika mau bertanya,  pada  saat pen8huni
surga disuruh ke surga. Maksudnya, keluarlah kamu dari gerombolan
mereka.

Qatndch berkata,  `Mereka dipisahkan  dari  setiap  kebaikan."
Adh-Dhahhak berkata,  "Orangorang jahat beapisah antara sebaSan

]8' gz.ra`aA Muha-d bin Ka'ab ini disebutan olch Ibnu Athiyyah dalan i4/
^rfuhamr AI Wdyiz (13ra09D.
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dari mereka  dengan sebagian yang lain.  Maka dipisahkanlah orang-
orang   yahudi   dalam   satu   kelompok,   orang-orang   nasrani   satu
kelompok,  orang-orang  majusi  satu  kelompok,  ash-shaa'ibuun  satu
kelompok, dan penyembch berhala satu kelompok."

Diriwayatkan    juga    dari    Adh-Dhahhak,     "Sesungguhnya
masing-masing kelompok memiliki rumah di neraka, mereka masuk
ke dalamnya dan menutup pintunya, lalu mereka kekal di dalannya,
tidak melihat dan tidck pula dilihat."

Daud bin AI Jarrah berkata, "Orang-orang muslin dipisahkan
dari  orang-orang  jahat,  kecuali  orangorang  yang  menuruti  hawa
nafsunya, dan mereka bersama orangrorang jchat itu."

Firman AIah:

j3=31r,L€l ibfa€y€.fs`:~¢¥3pe'Ljfriji

3±jiiji'p'©j±;:£1de\is;pi¥iefj©a£
ff€c3rfe©rfe=Sj:i+fifeffe

±ri#'ttij+i©<p#jtL
C`Bukankah Aku tehah memeriutahham kapadanu hal Bani Adam

supaya kanu tidak menyembah ayaitan? Sesungguhnya sydian itu
musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembah-

Ku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitar. itil telah
menyesatkan sebagalan besar diarttaramu.Maha apakch kanu tidak

memikirkan? Indah Jahannam yang dahulu kamu diancam
(dengannya). Masuklah kamu ke dalamnya pada hurt ini



disebabkan kamu dahulu mengingkarinyQL"

(Qs. Yaasiin [36] : 60-64)

Fiman  Allah  SWT,   fsl:g;:±f j*j'|jz£,i ji  "8%fa#fafr  4fu
telah  memerintahhan  kepadamu  hat  Bani  Adam."  Al  `Ahdr di shh
adalali wasiat,  atau tidakkch Aku telah mewasiatkan kapadamu dan
menyampaikan kapadanu melalul lisan para rasul.  6±J£;£lii9jS;j J
"Swpa!)/a ha"# fj.daft men)/embaft s);efa# ," maksudnya, janganlali kaniu

<madalen:tin±:lid:[a:]b:r:ugai:cksi;tigfa¢d{:,-i;;„Al=::a;::::kat:;?

me»)/embaA-Ket./ " Dengan facrsrzzA #ef» pada aslinya. Dan,  orang yang

mendAammaAkannya   tidak    suka    apabila    setelah    faczs7it7A    dibuat

dhammah.  3±;:i"Lie,t'i± "Ihilah jalan yang lurus,"  "cksndnya,,
untuk menyembah-Ku dan inilah agama yang lurLis.

Fiman Allah SWT,  j±jiiifj'ij'  atau menyesatkan.   fa
i;}±r atau  malthluk  yang  banyak.  Demikian  yang  dikatakan  oleh
Mujahid.   Qatadch  berkata,   `KLimpulan  orang  banyak."  AI  Kalbi
berkata, `Umat-umat yang banyck." Adapun maknanya sama.

€

.zmdanub]b=:85M#chfandAansan¥n:en|¥amfac'adF=d::"£
dhammahjimdansni\nmpedziba`.

Sedan8kan ulana lairmya membaca ie dengan dAammaA /.I.in
dan ba ` serta faft/pr/am. L86 Adapun AI Hasan, Ibnu Abi Ishak, Isa bin
Umar,     Abdullah     bin     Ubaid,     dan     An-Nadhir     bin     Anas
mentasydidkannya.187    Abu    Ychya    dan    AI    Asyhab    AI    Aqili

::fr:rd:`chhi"twaft.rsebagaimanadalanr.apn.bA»-winyp:,hal.i65.
" Ibid.
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membacanyaS^S+denganhasrfl!fe/.I.mdansukunpadaba`sertafafrfe//

/am.]88hi|ahkelimagz.r¢`¢Aitu.

AI  Mahdawi  dan  Ats-Tsa'labi  berkata,  "Semua  itu  adalch
bahasa  yang  memiliki  satu  makna  yang  sania,  yaitu  makhluk.  An-
Nulhas  berkata,189  "gz+cz `clfo  yang  paling jelas  adalah  gz.rcz `¢ft  yang

pertana.Dalilnyabahwamerekatelchsapakatmembacadrj€yl'ri±.ij
"Dan bertakwalah kapada AIlah yang telah menciptahan  karrm dan

w7#af-#maty¢#g da¢#/w."]9° Dan,  S adalah jamak dari/.i.b#aA, dan
ckar katanya dalam hal itu semuanya satu. Adapun ia berasal dari  i)€i

;ji±j°I &1 (Allah menciptakan malthluk), maksudnya yang menciptakan
mereka.

Disebutkan juga gz.rq `aA yang keenan, yaitu  a± az:p :)±i :L±j'3
I:r=;? dengan );a `.t9L Dikisahkan dari Adh-Dhahhck, bahwa a/ /.oz./ a/

waAz.d  (satu  generasi)  jumlahnya  adalah   10.000  orang.   Dan  yang

banyak adalah suatu jumlah yang tidck ada yang bisa menghitungnya
kecuali Allah. Demikian yang disebutkan oleh AI Mawardi.192

6f f i.\jfe FfA  `.Maha   apakch   kanu   tidck  memikirkan,"
pemusuhannya  dan  kamu  mengetahui  bahwa  yang  wajib  adalch
menaati   Allah.   f€6; -3j:i  "/#z./aA  /aAa»7fam,"  maksudnyap  kanu
katakan kapada mereka inilah neraka yang dijanjikan kapadanu dan
kamu dustakan.  Diriwayatkan dari Abu Hurairal, bahwa Rasulullah
SA:IV  be;usttoda,  ``Apabila  tiba  hart  kiamat,  Allah  mengumpulhan
man:usia  dan  jin  yang  pertana  dan  belakangan  di  satw  lembah,

L88  g!irtz `aA  ini tidak meffai4;afz.r,  dan disebutkan oleh An-Nulhas dalam /'rab .4/

g!i{9`aL"£3/fr°fl3b)'AFgwT%?3T£#datamAJAfu4amflrl"Wajie(13/2|o).

:#8Sz.;a4FayA-S::'gs=:u[#)o::iAn.Nrfuasdalan"b4/gwr`an(3/403),dan
Ibnu Athiyyah dalam .4/ M«Aar7iar A/ Wra/.i.z ( 13/210), dan ini tidak 7%zff¢wfz.r.

192 Lib. Tafsir AI Mawardi (5/27).
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kemudian leher apt mekyilat makhluk dan melinghapi mereka, hingga
mzgr#]e%;hci:i:^n:#%g6D'lefu%haS#fkj±a.';%m

(dengannya). Masuklch kanac ke dalannya pada hari ini disebabkan
kanu dchulu mengingkarinya.'

Maka pada saat itu, manusia jatuh dart kendaraarmya, orang

yang  hc[mil  keguguran,  dan  setiap  wanita  yang  menyusui  merasa
ngeri untuk menyusui anaknya. Orang-orang tampak linglung seperti
orang mabuk, padahal mereha tidak mabuk, melainkan karena adzab
Allah yang sangat dehsyat."

Firman AI]ah :

i;g'K3dijii*fy'fr.j®.i~€±j€j±y'rfejf#;jfr#'T
1+;!rjj=J=trf±;i8£\===Ii'€tfj,!`p-©6l#<

i=;pli=j;;{£i=d'zt3j!'i,1©dLd;{{3'tf
c3,aig=J+€j;=Scr'ij'©6Lfj.Y`p'l±++'

©6#-#i#f
C`Pada hart ini Kuni tutup mulut mereka; dan berkatalah kepeda

Kant tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap

apa yang dahulu mereka usahakan. Dan jikalau kani frtenghendaki
pasttlch kami hapuskan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba
(menca[ri) jalan. Maka bctapakch mereka dapat mdihat(nya). Dan
jikalau Kuni menghendahi pasttlah Kami rubch mereka di tempat
mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan loigi dan tidak



(pula) sanggup kembalt Dan barangsiapa yang Kq[mi panjangkan
umurnya r.iscaya Kami kembalikan mereka kepada kejadin(nya).

Maka apakah mereka tidak memikirkan? " (Qs. YaralsHn [36|.. 65-68b

FirmanAliahswT,ifij€_'fr.!3i~{:§€j±u'rfejf#;jffi#'f
'o!;fi.\S#\=.>FS±j}"Padahari`i;iKanitutuiirulutmereka;'ian

berkatalch kepada Kant tangan mereka dan mermberi kesaksian kaki
mereka  terhadap  apa  yang  dahulu  mereka  usahakan."  "keidran
dalani S#aAz.A MZAs/z.in, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kami berada

bersama  Rasulullah   SAW,   kemudian  beliau  tertawa.   Beliau  lalu
be;asatoltoda,   ``Tahukan   kalian,    karena    apa    akli   tertowa?"   Karm:i

menj awab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda,
"Karena  seorang  hamba  berbicara  kapada  Tuhan-Nya,   dan  dia

berhata,   `Wahai   Tuhan,   tidckkch   Engkou   selamatkan   aku   deri
kezhaliman'."  Nabi  SAW  bersabda,  ``Tuhan  menjawab,  ya."  Tuhan

kemudian   berkata,    ``Sesungguhnya   Aku   tidck   memperbolchkan
kepada   dirt-Ku   keouali   saksi   dart-Ku.   Pada  hari  ini,   c:u,haplch
seorang scksi bagi dirimu dan para malatkat pencatat an!ial sebagai
saksi. " "ahiihii SAW bef rstoda. "Dia kemndian ditutwp mulutnya. Lalu
dikatakan kepada anggota badarmya,  `Berbicaralaw  Maka anggota
badannya  berbicara  tentang   amal  perbuatannya.   Dia  kemulian
dibiarkan antara dirinya dan perkataan itu. Hamba itu lalu berkata,
'Jouh, akan tctapi kemarahan, maka aku akan meLowanmu' ."^98

Diriwayatkan   dari   hadits   Abu   Hurairah,   dinyatakan   di
dalamnya,  `Kemudian  dikatakan  kapadanya,  'Sekarang  kanii  utus
saksi  Kami  kapadamu,'  dan  dia berpihir  dalam  dirinya,  siapa yang
akan bersaksi kapadaku.  Mulutnya lalu ditutup, kemudian dikatakan

'93m.Muslindalanpe|hoahasantentangzubud(4/2280).
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kapada pahanya, dagingnya, dan tulangnya, berbicaralah! Maka pcha,

a,aging,   dan  tulangnya  berbicara  tentang  analnya.   Hal  itu  untuk
memberikan   peringatan   kapada   dirinya,   dan   itulch   orang   yang
munafik, dan orang itulah yang dimurkai o|eh Allah."194

At-Timidzi  meriwayatkan  dari  Muawiyah  bin  Haidah,  dari
Nabi  SAW,  dalan  suatu  hadits  yang  disebutkannya,  dia  berkata:
Beliau menunjuk dengan tangannya ke Syan, 1alu bersabda, "Dari sini
hingga   ke   sihi,   kalian   dikumpulkan   dalan   keadaan   ada   yang
berkendaraan dan beljalan kaki, dan pada hari kiamat kalian menarik
cz//daam di atas wajah-wajch kalian dan di atas mulut kalian. Kalian
mendatangi  tujuh  puluh  umat  dan  kalian  adalah  yang  terbaik  dari
mereka   dan  paling  mulianya   di   sisi   Allah.   Sesungguhnya  yang

pertama memberikan kesaksian kapada seseorang dari kalian adalah
pahanya."

Dalam  riwayat  lain  dinyatakan,  `Talia  dan  pundaknya."  J4/
Fz.daa7„ adalch tempat penyaringan pada mulut kendi. Demikian yang
dikatakan  oleh  A1-Laits.  Abu  Ubaid  berkata,  "Maksudnya,  mereka
dilarang   berbicara   hingga   paha-pcha   mereka   berbicara,   dan   itu
disempckan dengan tempat penyaringan pada mulut kendi.

Ada yang mengatakan tentang sebab ditutupnya mulut mereka,
karena empat fcktor:

1.          Karena mereka berkata, ``Demi AIlah, Tuhan kami, kami tidak
musyrik." Maka Allah menutup mulut mereka hingga anggota
badanya berbicara. Demikian yang dikatakan oleh Abu Musa
AI Asy'ari.                                           ,

194HR.Mus|indalamil]id(4/2279,2280).
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2. Agar orang yang berilmu mengetinui, 1alu mereka dipisahkan
dari mereka. Demikian dikatakan oleh Ibnu Ziyad.

Karena pengakuan  yang  biasanya  tidak  bisa  berbicara  lebih
tapat    dalam    berargumentasi    daripada    pengakuan    yang
berbicara. Karena ini tidck biasanya, sekalipun pnda suatu hari
tidak diperlckan.

Agar sang hamba mengetahui bahwa anggota badarmya yang
biasanya  menjadi  penolong  bagi  dirinya,  kini  menjadi  saksi
untuk membela hak Tuhan-nya.

Jika  dikatakan,  "Mengapa dikatakan,  da7z  be7fafz7/aA  hapada

Kani tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka, yam:8 "arm,
tangan  bisa  berbicara,  dan  kahi  bisa  bersaksi?"  Dijawab,  bchwa
tangan  yang  melakukan  perbuatannya  dan  kakinya  men9hndirinya.
Hadinya untuk lainnya adalah kesaksian. Dan, perkataan orang yang
melakukan  atas  dirinya  adalah  pengakuan  atas  apa  yang  dikatakan
atau  apa yang dilakukan.  Karena itu,  dikatakan  apa yang dilakukan
tangan dengan perkataan,  den apa yang dilakukan oleh kaki dengan
kesaksian.

Diriwayatkan   dari   Uqbah   bin   Amir,   dia   berkata:   Saya
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "ref/a»g perf¢ma dczrz. 7%a»asz.a

yang  berbicara  ketika  mulutnya  ditutup  adalah  pahanya  dart  kaki
);cz#g   fu.rz.."195   Demikian   disebutkan   oleh   AI   Mawardi   dan   AI
Mchdawi.

Abu  Musa  AI  Asy'ari  berkata,  "Seya  mengr.ra  baftwa );¢#g

paling pertama  berbicara  dari  anggota  badannya  adalch pahanya
);¢»g ha»an." Demikian juga yang disebutkan oleh AI Mahdawi.

t95 Disebutkan oleh AI Mawardi dalan Tafsinya (5/28).
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AI  Mawardi  berkata,t96  "Ada  kemun9kinan  paha  berbicara
terlebih  dahulu  daripada  semua  anggota  badan,  karena  kenikmatan
kemaksiatannya dapat  dirasakannya,  yaltu di bagian bawch darinya,

yaitu  pcha.  Maka  bisa jadi  ini  karena kedekatannya  darinya  untuk
terlebih   dchulu   memberikan   kesaksian   kapadanya."   Dia  berkata,
`Taha kiri mendahului, karena sychwat di bagian kanan anggota badan

lebih kuat darinya daripada di bagian kirinya.  Karena itu,  paha kiri
didahulukan daripada paha kanan, karena sedikitnya sychwat yang ada

pada paha kiri. "

Menumt   saya   (AI   Qurthubi),   `Maksudnya,   sebaliknya,
karena  banyalmya  syahwat,  atau  keduanya  secara  bersamaan  dan
bahu. Karena dengan itu semua syahwat dan kenikmatarmya menjadi
selxp:l]rrm." fwallahu a 'lam.

Fiman AIlah SWT,  £r;lfi#br #iS \=£:Ij ¢~1±3 j'!`r'
<2±2};±3K  ``Dan   jikalou   Kami   men±rfendrki   pastilch   kami

hapuskan mata mereka; lalu mereka berlomba-lcrmba (mencari) jalan.
Maka bctapakch mereka dapat melihat(nya). " AI Kisal i "fENgivsalhan,
"Thamasa yathmasu  al  mathmuus,  ath-thamiis  "enrmut col:i bah:aszL

adalah orang buta yang tidak terbelah kelopck matanya." Ibnu Abbas
berkata, "Maknanya, karena kebutaan mereka dari petunjuk, sehingga
mereka  tidak  pemah  mendapatkan  petunjuk  ke  jalan  yang  benar
selananya."

AI  Hasan  dan  As-Suddi  berkata,  "Maknanya,  nicaya  Kami
membiarkan mereka buta kebingungan. Jadi maknanya, nicaya Kami
membutakan mereka sehingga mereka tidak melihat suatu j alan untuk
melakukan tindakan di nmal mereka dan lairmya." Pendapat ini yang

\96 Ibid.

CD



dipilih  oleh  Ath-Thabari.197  Dan,  firman-Nya,   I,j|;}r|;fj;g "/a/%
mereka   berlomba-lomba   (mencari)  jalan,"  rrlck:sndnya.,  beho"toar
lomba mencari jalan agar mereka bisa lewat.   <L2#:i3'L` "Mafo
betapakah  mereka  dapat  melihat(nya),"  unks;ndnyaL,  dha  mlaITckth
mereka    melihat.    Atha`,    Muqatil,    dan    Qatadah    berkata,    dan

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Jika Kami mau niscaya Kani congkel
mata-mata   kesesatan   mereka   dan   Kami   butakan   dari   kesesatan
mereka,  lalu Kani rubah penglihatan mereka dari kesesatan menuju
kepada  petunjuk,  sehingga  mereka  bisa  mendapatkan  petunj.uk  dan
melihat dengan akal mereka, serta mereka bersegera ke j alan akhirat.

Allah kemudian berfirman,   dL2;;:i;'bf "Maha  befapahaA
mereha  d¢paf "e/z.fear/7!};a/, "  akan tetapi  Kami tidak melakukan itu
kapada   mereka,   atau  bagainana  mereka  mendapatkan  petunjuk,
sedan8kan  mata mereka  buta  tanpa  ada belahan  di  matanya.  Maka
mereka tetap berada dalam kesesatan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Sallam tentang takwil ayat ini
selaln yang telah dijelaskan dan ditakwilkan bahwa itu teljadi di hari
kiamat. Dia berkata, "Apabila telah tiba hari kiamat dan asfo-Sftz.ra¢fft

0.embatan   antara   surga   dan  neraka)   telah  dibentangkan.   Apabila
mereka berada di atasnya, Allah membutakan mata orang-orang ].ahat
dari  mereka.  Mereka berlomba  di  atas  shirath  itu,  clan  tetapi  dari
mana   mereka   melihatnya    sehingga   mereka   bisa   melewatinya.
Kemudian  menyeru  penyeru  agar  Muhammad  SAW  dan  unatnya
ban9kit.   Maka  bangunlah  orang-orang  yang  baik  dan  jahat  dari
mereka mengikutinya untuk melewati shiraat itu.

Apabila  mereka  telah   berada   di   atas   shiraath   itu,   Allah
membutakan   mata   orang-orang  jchat   dari   mereka.   Mereka   lalu

191Lm)ami'AIBayan(Z3lln.



berlomba  menyeberangi   shiraath,   clan  tetapi   dari   mana  mereka
melihatnya sehingga dapat melewatinya. Kemudian penyeru menyem
agar Isa AS  dan umatnya bangkit.  Dia lalu ban8kit dan diikuti  oleh
orang-orang yang baik dan jahat dari mereka, dan jalan mereka adalali

jalan itu juga. Demikian juga dengan semua nabi." Demikianlch yang
disebutkanolehAn-Nulhas.198

Kani   telch   menulisnya   dalan   kitab   i4f-r¢dzfa.raft   yang
maknanya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu AI Mubarak
dalan kitabnya ,4r-jzaga `z.g, dan juga saperti yang disebutkan oleh Az-
Zanakhsyari.

Ibnu  Abbas  berkata,  "AI  Aswad  bin  AI  Aswad  menganibil
sebuah batu dan dia bersama sekelompok orang dari Bani Makhzum
untuk   dilemparkan  kapada  Nabi   SAW,   lalu   Allah  membutakan
matanya dan menjadikan batu itu len8ket di tangannya. Akibatnya, dia
tidak  bisa  melihat   dan  juga  tidak  mendapatkan  petunjuk  untuk
beljalan.  Dan,  ayat  itu  tunm  berhubungan  dengan  masalahnya.  [4/
A4l¢ffomwc/s  artinya  orang  buta  yang  tidak  ada  belahan  di  matanya.

Berasal dari kata ffaczmasa ar-rz.I.Aw cz/ ¢ts¢r¢. Demikian dikatakan oleh

AI Akhfasy dan AI Qutabi.

Fiman  AIlah  SWT,   C3j±flz= g;;{±±=±' £~|3 j!'i,'
6±f=:5.Sj €:gl !fif i:i) "Dan jik;iou Kami menghendaki past-ilch
Kami  rubch  mereha  di  tempat  mereha berada;  maka mereha tidak
sanggup berjalan lagi dan tidak ®ula) sanggup kenbali. " Al maskhu
adalah mengganti bentuk dan merubahnya menjadi batu,  atau benda
mati,  atau  binatang.  AI  Hasan  berkata,  `Maksudnya,  niscaya Kani
mendudukkan mereka sehingga mereka tidak bisa berjalan di hadapan
mereka dan tidak pula kembali ke. belakang mereka. Demikian ].uga

198Lin./'rab,4Jgwr`an(3/404).



dengan benda mati, tidak maju dan tidak mundur. Bisa j.uga a/ mas#w
adalal   merubch   bentuk   manusia   menjadi   binatang.   Kemudian
binatang itu tidak mengetahui suatu tempat yang ditujunya sehingga ia
kebingungan, tidak maju dan tidak pula mundur.

Ibnu Abbas RA berkata, `Maknanya, jika Kani menchendaki
niscaya Kami binasckan mereka di tempat tinggal mereka."

Ada yang mengatakan,  "Maknanya, jika Kami  menchendaki
niscaya Kani binasakan rumah mereka di tempat mereka melakukan
kemcksiatan."

Ibnu Salan berkata, `Thi semua teljadi pada hari kiamat, Allah
membutakan mata mereka di atas 0.embatan) Shirath."

AI  Hasan,  As-Sulami,  Zir bin Jalsy,  dan Ashin  dalam  satu
riwayat,   serta  Abu  Bakar  membacanya  dy,I --,., J`Zi  dengan  benfuk

jamak."   Sedangkan   yang   lalnnya   membacanya   dengan   bentuk
tunggal. Abu Haiwah membaca `€j=; lJ3\£al aj dengan/¢fAaA mz.in.200

AI    Medh}ru    dengan   dhammah    min    ed:arch   mashdar   yumdhi
mefdfoz.)o;a», yaltu apabila pergi.

Fiman   AIlah   SWT,    Jfro,ii±?:i;;I:cr'y'    "Dan
barangsiapa   yang    Ko[nd    panjang:ken    unurnya   viscaya    Kant
kembalikan   mereka   kepada   kejadian(nya)."   Achim  dan  Harl[izalD
membaca ii±? dengan dAammaA n"» pertama dan f¢s);dz.d fa/
berasal  kata af-fa!#fa.is.  Sedan8kan  lainnya membaca a:I:;` dengan

fathah  nun2°\  pedarm  dan  dhammah  Kof,  dart  kafa  nakastu  any-

:%.::``::i##ya8#S:a%¥=#hfl#AAfi-#apr#]A]/2inAarmr
A/coYai¥nj!:{2i?);„,ova"rsebagainanadalamragn.bAn-IV.ap}p:,hal.165.
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sya'ia, ankasaha naksan, yarl8 berard qallabtuhu alaa ra'sihi (sayaL
membalikkan kapalanya), sehingga dia menj adi terbalik.

Qatndch berkata, "Artinya, bahwa dia menjadi tua renta, yaitu
suatu  keadaan  saperti  ketika  masih  bayi.   Sufyan  berkata  tentang
fiman Allah  SWT,  i;i:te,ai±=J?;i;;i:gr'ty1   "Da»  hara»grz.apa
yang  Kami pakyangkan  unurnya niscaya  Kand kembalikan  mereka
fep&da  fajadz.a»/»)/a/, "  yaltu  apabila  telah  mencapai  usia  delapan

puluh talun, maka seseorang akan berubch badannya dan kekuatannya
melenah.

Panjangnya umur menjadikan pemuda tua renta,  menjadikan

yang kuat lemah, dan pertanbahan umur berarti berkurangnya, dan ini
kebanyakan yang teljadi.  Rasulullah memohon perlindungan kapada
Allah  dari  dikembalikan  ke  usia  yang  paling  buruk,  dan  ini  telch
dijelaskan dalam surah An-Nahl.202  6J3r.#i ``Maha apafaA mereha
fz.da*   memz.fa.rfecz#.?"   bahwa   Dzat   yang   mampu   melakukan   ini

kapadamu  juga  mampu  untuk  memban9kitkanmu.  Nafi'  dan  Ibnu
Dzikwan   membaca   a:}Jji;'   dengan   f¢`.203   Sedan8lran   laimya
menbacanya dengan )/cz `.

Firman AIah:

J'ap.~©¥3\€jl33;yfij£6£;a'c£{Gj;=j]{a£££#j

© GgivKjfj; :±'f 5ifj e=  6gfj

202 Lib. Tofsir s`mh An-Nahl, ayat 70.
203  afro `a4  dengan Taa'  mwfowaft.r juga sebagaimana  dalam  raqn.a i4n-Ivlnyr,

hal.  109.
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"Dan Kuni tidak mengajarkan syatr kepadanya (Muha[mmad) dan

bersyair itu tidaklah layak baginya. AI Qur'an itu tidak lain
hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya
dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang
hidup (hatinya) dan supaya pasttlah (ketetapan azab) terhada[p

or¢»g-or¢»g A¢/;r. " (Qs. Yaasiin [36] : 69-70)

FimanAIlahSWT,ral'cj;i;fi',ji9{::=±:[j"DamKamz.fz.daA
mengajarkan syalr kapadanya Odwhanmed) dan bersyair itu tidahich
layakbaginya."

Dalam penggalan ayat ini dibahas empat masalah:

Perf¢m¢: Allah SWT memberitahukan tentang keadaan Nabi-
Nya, Muhammad SAW, den Allah membantah perkataan orang yang
mengatakan  dari  kalangan  kafir bahwa  dia  adalah  seorang penyair,
dan bahwa AI Qur`an adalah syair, dengan berfirman,  ji?{±±=ri:Ej
3'Sc±S!:3   .`Dan    Kant    tidak    mengofarkan    syat-r  -kapedanya

(Muhammad)  dan  bersyair  itu  tidaklah  layak  baginya."  Demjlhan
juga   Rasulullah   SAW   tidak   mengatakan   syalr   dan  juga   tidak
meran8kalnya. Apabila beliau berusaha membuat satu bait syair, maka
akan   bercerai   berai   rangkain   katanya,   melainkan   beliau   hanya
menjaga   segi   maknanya   saja.   Pemah   pada   suatu   ketika  beliau
melantunkan syair hanya sekej ap :

Akan datang kapadamu suatu hari selanra hamu bodoh,

Dan ia akan datang kapadarrm selana kanu tidck membekali dengan
ilrmpengctchuan.204

2°4  Bait  ini  sekilas  berhubungan  dengan milik Khaulah Athlal  dan riwayat  itu

shahih.LthatAd-Diwan,41,SyarhAIMu'allaqaatkaryaTl.ounAriN\]hi\a,s(1194),AI
Muntakhab, 4/45, dan Jaulanh Asy'aaril Arab, hal. 84.
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Pada   suatu   hari,   beliau  juga   pemch   melantunkan   syair,
sehingga beliau dikatakan orang yang paling pintar dalan membuat
syair. Orang yang mengatakan demikian lalu berkata,

Tidakkah kamu melihatha, setiap kali aku mendatangi suatu jalan

aha mendapatkannya, sekalipun engkou tidak memakal wangi-
Wangian.205

Nabi   SAW   melantunkan   syair   yang   lurus,   tetapi  jarang.
Diriwayatkan bahwa beliau melantunkan syalr Abdullch bin Rawchah,

Dia tidur menggeser yang disampingnya dari kasur,

Karena orang-orang rnusyrik memang berat di tenpat tidur.206

AI  Hasan  bin  Abu  AI  Hasan  berkata,  bahwa  Nabi  SAW
melantunkan syair,

Cukuplch Islam dan uban sebagal pencegch bagi seseorang.

Abu Bckar RA berkata: Wahal Rasulullch, penyair berkata,

Tinggalkan kucing jika kamu telah bersiap bepergian,

Cuhaplch uban dan Islam sebagai pencegch bagi seseorang.207

Abu Bakar kemudian berkata,  "Aku bersaksi  bahwa  engkau
utusan. Am SWT berfirman, " 7a'j;+{[j;=jJi:±£; [j "Dam K¢mz.
tidak mengajarkan  syair  kapadanya  quuhanmad)  dan bersyair  tw
fz.cJaA/aA  /a)7&*  bagz'ny¢. "  Diriwayatkan  dari  AI  Khalil  bin  Ahmed,

syalr  termasuk  yang  paling  disukai  Nabi   SAW  daripada  semua

perkataan, akan tetapi beliau tidck membuat syair.

2°5BaitiniterdapatdalantafsirlbnuAthiyyah(13/213).
206  Bait  syair  ini  terdapat  dalam  buku-buku  sirah  dan  Tafsir  lbnu  Athi)ayah

(]£/72:32isyairirikaryasahinbinAbdBariAIHassas.LlhatdalanA/Kam#,585,

dan AI Bayan wa At-Talyin (ln\).
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jKcd#a:   Benamya   rangkaian   kata-kata   dalan   syair   tidak
` men8haruskan bahwa Beliau mengetahui syair. Demikian juga dengan

perkataannya   yang   kadang-kadang   tampak   saperti   syair,   saperti
perkataan beliau pada perang Hunaln dan lainnya,

Adwhal kamu tidak lalm sebunh jari berdarch,

dandijalanAIlchkarrmtidakmenjumpal.208

Demikianjugadenganperkataanbeliau,

Alcu adalch Nabi dan bukan pendusta

Aku adalch ketu:nman Abdul Mulhallib.

Dalan   ayat  AI   Qur`an,   kadang  terdapat   susunan  redaksi
saperti, bahkan dalam setiap perkataan, akan tetapi itu bukan syair dan

juga bckan bemalma syair, saperti firman AIlah SWT,  gi3iiJ6rJ'
<,js€,,`}±i "Kanu sekali-kali tidak sampal kep;da ir;ajihan
lyang sempr:rna) , sebelum ha:now me;nofkchkan sebchagian harta yang
kamu     cintai."209     Dan     fi:ri:nan-INya,     eeS.i55fi'bE,32£     `.lyait_I)_

periolongan dart Allah dan. kemenangan yang dekat (waktunya)."2\°
Juga   fiman-Nyap   rfe6,2j#u' gji`gTg\£;;  "Da#  pz.rz.»g-pz.rz.»g
yang foesarnya) seperii kolan dan periuk yang tctap foerada diatas
fc/#gfo,/."2]]Danberbagaiayatlaimya.

Ibnu  AI  Archi2]2  menyebutkan  di  antaranya  ayat-ayat  dan
dibicarakan  serta  mengeluarkannya  dari  ran8kal  kata  syair.  Nanun
Abu AI Hasan AI Alchfasy berkata tentang perkataan Nabi SAW, "4fu
adalch  Nabi  dan  bukan  pendusta.  A:ku  adalch  kcturman  Abdul

208m.Mus|indalanpehoahasantca]fangjihad(3/1421).

#i#g#j].a,:32("16,3,
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A4lwffoa%b, "  bukanlah  syair.  AI  Khalil  berkata  dalani  kitab  4/  `4z.#,
"Apa  yang  dinyatakan  dalam  sajak  yang  terdiri  dari  dua  barian

bukanlah syair."

Diriwayatkan darinya balwa itu dari susunan kata yang tidak
baik. Ada yang mengatakan, "Tidak termasuk dari susunan kata yang
tidck baik, kecuali dengan berhenti pada ba[ `, dari perkataannya, ``Laa

kaadzib," dan dari perkataarmya, "Abdul Muthallib." Nabi SAW tidak
mengetahui bagaimana b eliau mengatakannya.

Ibnu AI Arabi berkata,213 "Yang paling jelas dari keadaarmya,

baliwa   beliau   mengatakan,   "Laa   kaadzib"   dengan   bcz`   marf«'

@erharakat d%ammczfa).  Dan,  bcz ` pada "Abdul Muthallib" berharakat
kasrahk:AIeunlamulhof

An-Nulhas    berkata,214    "Sebagian    dari    mereka    berkata,
"Sesungguhnya riwayat itu dengan I. +ab, dan jika dengan z. 'rtzb mcka

ia bukan  syair.  Karena jika ba `  di/zzfAczAkan  dari bait yang pertama

atau    didfoam7»czfrkan,    atau    7I"»nya,    dan    ba`   pada   bait   kedua

dihasrflAkan, maka ia keluar dari  susunan kata syair." Sebagian dari
mereka berkata, "Susunan kata ini tidak temiasuk syair. Dan, ini telah
membesar-besarkan sesuatu, karena syair-syalr Arab berdasarkan hal
ini telah diriwayatkan oleh AI Khalil dan lairmya.

Sedangkan  perkataan  Nabi  SAW,  "4d%Aaz'  ham"  fj.dczk  /az.»

seb«aA /.arz. berdaraA, " mcka dikatakan, bahwa itu termasuk dari boAr
as-sarz.'.  Hal  itu  tidak  teljadi  kecuali  apabila  fa `  difacLr7iaAkan,  dari

daniaiti.  Akan  tetapi jika  disukunkan,  maka  ia tidak  menjadi  syalr

pada saat itu, karena dua kalimat pada sifat ini menjadi /& '#cf/,  dan
/zz 'w«/ tidak bisa masuk  ke  dalam  baAr sam.'.  Bisa jadi Nabi  SAW

:::fLdi£::g]A4j)inr`an(3;4o5).



mengatakannya dengan mensukunkan fcz ` atau Jtz ` mwfczAarrz.haA tanpa

berlebihan. Pemisahannya dapat diterima sebagai syair, dan gugurlal

pertentangan itu.

Dengan   demikian,   ini   bukan   berarti   bahwa   Nabi   SAW
mengetahui sysir dan juga bukan pula penyair. Karena didapatkannya
dua  qafiych  pada  bait  itu  merupakan  suatu  kebetulan,  dan  bukan
berarti  orang  yang mengatakannya adalch  seorang penyair dan juga
tidak    disebut    penyair    berdasarkan    kesapckatan    papa    ulama.
Sebagainana  orang  yang  menjahit  belum  tentu  dia  adalch  seorang

penjahit.

Abu Ishak Az-Zujjaj  berkata,  `Makna i:jji:±a:Kj adalch
Kami    tidak    mengaj.arinya    membuat    syair    dan    tidak    pula
menjadikarmya  penyair.  Dan,  ini  tidak  men9halangi  beliau  untuk
melantunkan sebuah syalr. "

An-Nulhas   berkata,2L5   "hi   adalali  pendapat  terbaik  yang
dikatakan dalam hal ini."

Ada yang  mengatakan,  "Allah  SWT  hanya memberitahukan
bahwa  Dia  tidak  mengajarkannya  syair,  dan  tidck  memberitahukan
bahwa Nabi SAW tidak melantunkan syair. Dan ihi I.elas dalam ayat
itu."

Ada yang mengatakan, bchwa dalarn hal itu fiman Allah itu
telah  jelas,  dan  orang  yang  mengatakannya  mengklain  baliwa  itu
adalah  kesapakatan  ahli  bahasa.   Hal  itu  karena  mereka  berkata,
"Setiap orang yang mengatakan perkataan dengan susunan yang tepat

dan berimbang, maka dia tidak memaksudkan syalr, dan tidak disebut
syalr, melainkan sesuai dengan syair." Pendapat ini jelas.

2lsLEL|'rabAIQi.r`an,lmnraapra.
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Mereka juga mengatakan, "Adapun yang ditiadckan oleh Allah
deri  rasulnya  adalali  pengetaliuan  tentang  syair  dan  mengarangnya,

dan juga  pengetahuan  tentang  kaedch  dan  qafiyahnya.  Karena  itu,
Nabi  SAW tidak  disifati  sebagai penyair menurut kesapakatan para
ulana.   Tidakkah   Anda   tahu  bahwa   orang-orang   Quraisy  saling
bertwur kata saperti syalr apabila datang kapada mereka musim itu?"

Sebagian  dari  mereka  berkata,  `Kami  katakan  dia  adalah

penyair." Chang yang pintar dari mereka berkata, `Demi AIlch orang-
orang  Arab  pasti  mendustakanmu.  Karena  mereka  tahu jenis-jenis
syair.  Demi  Allah  apa yang  dikatakannya tidak menyerupai  sedikit

pun dari syalr itu. Dan, apa yang dikatakannya bukanlch syair."

Anis, saudara Abu Dzar berkata, "Saya telah membandinBkan

perkataan    beliau    di    dalan    qafiyah    syair,    akan   tetapi    tidak
berkesesuaian dan karena itu tidak dikatakan syair." aR. Muslin).

Anis  termasuk  orang  Arab  yang  paling  pintar  dalam  syair.
Denrikian   juga   dengan   Atabah   bin   Abi   Rabi'ah,   ketika   dia
membicarakannya,   `Demi   Allah,   itu   bukan   syalr,   j.uga   bukan

perdukunan dan sihir," sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah
Fushshilat,  insya  Allah.  Demikian juga  yang  dikatakan  oleh  selain
keduanya dari para ahli fashahah Arab den para ahli bala8hah.

Apa    yang    dikatakan    oleh    seseorang,    kemudian    secara
k,ebetulan   mirip   syair   tidak  bisa   dikatakan   syalr,   melainkan   ia
disebutkan perkataan yang berkesesualan dengan kaedah  syair yang
dibuat dengan sengaj a.

Seseorang  berkata,  "Guru  kami  mencchtakan  kapada  kami,
dan dia menangril,  'Wahal  sahabat AI Kisa`i'." Perkataan ini tidck
dianggap  syair.  Seorang  laki-lalri  berkata  dalan  sakitnya  dan  dia



termasuk  salah  seorang  cendekiawan,  ``Bawalah  aku ke  dokter,  dan

katckan dia telah membual."

IKefz.g¢:  Ibnu AI  Qasim meriwayatkan dari  Malik,  bahwa dia

ditanya  tentang  lantunan  syair,  lalu  dia  berkata,  ``Janganlch  kaniu

perbanyak  syalr  itu.  Karena  di  antara  aibnya  adalah  Allah  SWT
berfirman,   ra'c*±fjji?i¢±±: #j  "Do»  Komz.  fz.da* 7"engey.a7:ha#
syair   kepadanya   (Mwhanmad)   dan   bersyair   itu   tidaldch   layak
bagz.#)/a!. "  Dia  berkata,  "Telah  sampai  kapadaku  bahwa  Umar  bin

Khathab RA menulis surat kapada Abu Musa AI Asy'ari, 'Agar saya
mengumpuHran  para  penyair  sebelummu,  dan  tanyakanlch  kepada
mereka  tentang  syair.  Apckah  mereka masih memiliki  pengetaluan
tentang syair?' Dia lalu mendatan8kan Labid. Dia berkata, 'Abu Bakar
mengumpulkan  mereka  dan  menanyakan  kapada  mereka  tentang
syair.'    Mereka    lalu    berkata,    Kani    pemch    mengetchui    dan
mengatakannya  itu  syair.'  Abu  Bakar  kemudian  bertanya  kepada
Labid  dan  dia  menjawab,  'Saya  tidck  mengatakannya  syair,  sejck
AIlali SWT berfirman, ,+.i;i¢::€±ifa),`: © 2~` (a/z//a!am mz-I.7». Kz.tod

(AIQprr`an)ivitidakadakeraguanpadarryary."2\6

syair,se:::ar:an:a:b=T;t;;2,17,`,#a:,ur¥ut=.,£,C;,1£?terfd[:,pL±|±±,``Dan kanu tidak permah memba:a sebe;;mnya (AI Qprr`an)

sesuatu  Kitabpun  dan  kamu  tidak  ®ernah)  menulis  suatu  Kitab
de#grni f¢#ga# fa#a7Imcl,"218 bukanlah celaan terhadap menulis. Maka

ketika ketidak mampuan untuk menulis tidck temasuk cacat dalan
menulis, demikian juga ketidak mampuan menyusun kata-kata dalan
bentuk syalr dari Nabi SAW bukan temasuk cacat dalam syair.

:::3#foB###}:`:2(.~i6i5).
218 Qs. Ai Ahabunt [29]: 48.
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Diriwayatkan bahwa AI Ma'mun berkata kapada Abu Ali AI
Munqari, "Telah sampai kabar kapadaku bahwa kamu adalch seorang

yang   ummi,   kamu   tidak   bisa  merangkai   syair,   dan  kamu  bisa
melagukan sesuatu." Dia berkata, "Waliai Aminil Mulrminin, adapun
melagukan sesuatu baran9kali pemah terucap dari lisanku. Sedangkan
ketidalk  mampuan  menulis  dan  merangkal  syalr,  maka  Rasulullch
SAW tidak bisa menulis dan tidak pula bisa meran8kai syair." Amirul
Mukminin berkata kapadanya, "Aku bertanya kapadamu tentang tiga
kekurangan  yang  ada  pada  dirimu,  tetapi  kamu  menambahkannya
menjadi empat, yaitu kebodohan. Wahal orang bodoh, sesungguhnya
itu  semua  bagi  Nabi  SAW  adalch  suatu  keutamaan.  Akan  tetapi
bagimu  dan  orang  sapertimu  itu  adalali  suatu kekurangan.  Adapun
Nabi  SAW  dinyatakan  tidak  demikian,  untuk  meniadakan  praduga
kapada beliau, dan bukan karena syalr dan menuls itu adalah aib."

iFeemp¢f:  Firman Allah SWT,   ra'cj±r;fi' "Dan  benyaz.r z.f"
tr.dak/CZA   /cz);aft   bagz.7€);a,"   maksudnya,   tidak   layak   baginya   untuk

mengatakannya.  Allah  menjadikan  hal  itu  sebagai  suatu  tanda  dari
tanda-tanda  kenabiannya,  sehingga  tidak  ada  keraguan  atas  risalah

yang diberikan kapadanya, yang mana beliau bisa dituduh membuat
AI Qur`an sebagaimana beliau bisa membuat syalr. Dengan demikian,
orang  atheis  tidak  akan  menentang  ini  karena  kesesuaian  susunan
redaksi AI Qur`an dengan perkataan Nabi SAW. Sebab susunan kata-
kata yang sesuai dengan susunan syalr dan tidak dibuat sebagai syalr
bukanlah  syair.  Karena  apabila  hal  itu  dianggap  syair  niscaya  apa

yang dikatakan oleh orang-orang awam dan kebetulan sesual dengan
susunan syair, padahal mereka tidak mengetahui syair, niscaya mereka
disebut penyair, sebagainana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Az-Zujjaj   berkata,   `"alma   7a'c£;Cj  atan  tidak  mudah
baginya unfuk mengatakan syalr dan juga membuatnya. ji 6| atau ini

•Itty   `



yang dibacakarmya kapadanu  a;€ 3`€J5 f3Y<!  "rz.d¢fr /az.# Aa[#);a/czfa
pelof aran dan kitab yo[ng menberi penerangan. "

Firman     Allah     SWT,      l±; 6gJ:JZ|';±};      "Skya}Ja     dz.a

(Muhammad)  memberi  peringatan  kepada  orang-orang yang hidrp
¢afJ.#)/¢J, "   atau   hidup   hatinya.   Demikian   yang   dikatakan   oleh
Qatadah.

Adh-Dhahhak   berkata,   `Berakal."   Ada   yang   mengatakan,
`Maknanya   agar   kamu   memberi   peringatan   kepada   orang   yang

beriman dalam pengetahuan Allah. Ini jika dibaca dengan f& ` sebagai

pembicaraan kapada Nabi  SAW, yaltu gz.ra `4ft Nafi'  dan Ibnu Amir.
Sedangkan  lairmya  membaca  dengan  );cz`,2t9  yang  maknanya  agar
Allah   memberikan  peringatan,   atau  Muhammad  memberikan  AI

Qur` an, atau AI Qur` an memberikan peringatan.

Diriwayatkan dari Ibnu Sumaiqa', 3L;I dengan /affoaA );a `22°
dan Dzaal.  Gg3Kj.fjf i;iifsifj "Da»  sztpay¢ pasfz.haA  givefefczpan
aeabJ  fe7rfuadrp o7itz7fg-orang ha/r," maksudnya, AI Qur`an itu wajib
sebagai hujj ah terhadap orang-orang kafir.

Firman AIah :

©6i±±L~tS'#i=ii~6.ji*c-d'ffi6ifr'+`5i
€2ifjgfiq±!f45©6#t;f3,'#'fjfef#un'fj

©Gj#-ifef

::g#a`€aAAinifi?i"i%b8u"#8:]Seehba£#thiquyyanchanfif9:b£#%'m¥;.if5iva/ir
(13/2,4).



"Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami

telah menciptakan binatang ternak uutuk mereka yaitu sebahagivn
dart apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri,

lalu mereka menguaso[inya? Dan Kuni tundukkan binatang-
binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi

tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan
mereka memperoleh padanya mottifaat-manfaat dan minuman.Maka

mengapakah mereka tidak berayukur?. " (Qs. Yg`g.shin [36|.. 11-13.

Firman AIlah  SWT,  ra' \:££ gi iferJf'5i  "Da#  apafafr  merefa
tidak meliha bahwa sesungguhnya Kani telah menctptakan binatang
fe77cafr cl#fwfr "erefa. " hi adalah penglihatan hati, atau mereka tidak

melihat,   mengambil   pelajaran,   dan   berpikir,   \==;i~6.i:.i;je£\:;
"Yaitu   sebahagian   da:ri   apa  yang  telch   Kami   ciptahan   dengan

fehaoa» Kamz. Se7fdz.rz.," maksudnya,  dari  apa yang Kami ciptakan
dan Kani ajarkan tanpa perantara, tanpa perwakilan, dan tanpa sekutu.
\---I berarti tfL-Jl  dan Aa ` dibuang karena panjangnya isin.  Jika I

berkedudukan  sebagai  masfada!r  maka  tidak  perlu  Aa `  disamarkan.
I=iijanckdari#&'a7„,dan»a'a!madalahmudzakkar.

6fr'tS';{:  "£¢/w  merefa  me#grasa[z.#)/a?,"  maksudnya,
menaklukkan  den  menundukkan.   ;4\ap'fj "Da»  Kamz.  f«»dztifen
binatang-binatang     itu     untuk     mereha,"     "cksodya.     TLwi
menundukkannya  untuk  mereka hingga  anak  kecil  bisa menggiring
unta  yang  besar,   memukulnya,   dan  bertindak  kapadanya  sesuka
hatinya dan tidak keluar dari ketaatan kapadanya.

;%X;i:i    "Maka    sebahagiarmya    menjadi    tunggangan
merefo. " Kalangan umum membaca dengan/¢ffea4 ra `, atau menjadi
tunggangan   mereka,   sebagaimana   dikatakan   #aagaA   YAa/%"a   atau
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mczft/wwb (sapi peralian). AI A'masy, AI Hasan, dan Ibnu As-Sanaiqa`

membacanya,*fJ;3\€=pjdengandfoammafrra`22]padamasAdar.

Diriwayatkan   dari   Aisych,   bahwa   dia  membaca,    \[---i£gj

;{ifjJ3  ,222  demikian juga  dalam  mushafirya.  [4r-Rahazfb  dan 4r-
Rakunbah and:inyal sam:a, sapendi al haluub ham al haluubah, al hamuul

dan al hamuulah.

Para  pakar  Nchwu  dan  ulana  Kufah  mengisahkan,  bahwa
orang  Arab  berkata,  "Jmrtz 'afu#  sfaab#wr  dan  ryahawr,  tanpa  faa`.

Mereka   berkata,   "fyaaA   Aa/zfefbaA   arambing   perahan),   »a¢gaA

rcrfufzfbaA (sapi tunggangan), karena mereka ingin membedakan antara

fl 'z./ itu miliknya dan fi 'z./ itu tebadi padanya. Mereka membuang Acz `

yang  berkedudukan  sebagai   fa'ilnya  dan  menetapkannya  sebagai
mof,ul.

Dengan demikian, dalam keadaan seped ini maka yang wajib
adalahiLFJJ3.Sedan9kanulamaBashrahmengatakan,`Ha'dibuang

pada pertalian itu." Adapun argumentasi pendapat yang pertama, apa
yang diriwayatkan  oleh  AI  Jarami,  dari  Abu  Ubaidah,  dia berkata,
"4r-Rafafef6aA bisa untuk tunggal dan jamak.  Sedan8kan 4r-Jtafaz"A

tidak bisa kecuali untuk jamak.  Maka berdasarkan hal ini,  ia untuk
memudzakkarkanjaniak."

AbuHatimmen8klain,bahwatidakdiperbolehkan*rj3\a:j
dengan dAammaA  7.a `, karena ia adalah masAdar. [4r-Rafaf"A artinya

22]  gz.rtz `ch ini disebutkan olch AI Farra`  dalan "a 'a»z. i4/ gzfr`an (2/381), An-

NI)hhas dalan J'rab i4/ gzfr`a» (3/407), dan Ibnu Athiyyal dalam ,4/ "zfAa77iar 4/
Wafie6;r3a/?a)A5)indisebutkano|ehA|Falra`dalandalanMa'an"9"`an(2/381)i

An-Nuhhas dalam J'rob i4/ g.fr`an (3/406), dan Ibml Athiyych dalam i4J "IfAarrar
AI Wdyiz (\312\5).
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adalah yang ditungganri.  AI Farra`223 memperbolehkannya membaca

*rJ3 \€:>3 dengan d%ammaA ra `, sebagaimana Anda katakan, "Maka
sebagiannya   mereka   makan,   dan   sebagian   dari   mereka   minum
susunya."

'o±ge.\;i,;    "Pan    sebahagiannya    mereka    makan,"    deri

deigivngnya..  '¢±±\;i,;46 "Dan mereka memperoleh padanya manf iaat-
mcIH/a!a[f, "  dari  bulu-bulunya,  rambutnya,  lemaknya,  dagingnya,  dan

lain   sebagainya.    ¢¥l££j   "Dam   7»z.»zfma#, "   yakni   susu-susunya.

Keduanya tidak difusArz7kan karena temasuk sz.givaA mz/#f¢Aa//.wmz/# '

yang  tidak  ada  tandingannya.    a;<£;.ifef   ":A4:aha   mengapohaA
mereha fz.daft deny;i¢har.? " kapada Allah atas nikmat-Nya.

Firman AIlah :

¥'©GL2#lffifa€fa,\;,rir;„'.cfbifb'
##tg#Sajz.*©f»;i:2#¢f3fife<

©6L#'.tij=2,jt3-
"Mereka mengambil sembahan-sembahan selaln Allah agar mereka

mendapat pertolongan. BerhaloFberhala itu tidak dapat menolong
mereka; Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang

disiapkan untuk mekyaga mereka. Maka janganlah ucapan mereka
menyedihkan kanu.Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang

mereha rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan."

(Qs. Yaasiin [3q : 74-76)

223 Lib. Ma 'ani AI Qur`an (21381).
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Firman      Allah      SWT,       {{j,\;,rir;p'jcfbifb'  "Mereha
mengambil  sembahan-sembahan  selain  Allah,"  "cksndnya, "ereha
telch  melihat  ayat-ayat  ini  berasal  dari  kekuasaan  Kami,  kemudian

mereka   menganbil   sesembahan   lain   yang   tidak   manpu   untuk
melakukan    sesuatu.     dL2#:;{I±€    "4grr    7„erefa¢    meJzdapaJ

perfo/o#gr#,"       mcksudnya,       ketika       mereka       mengharapkan
pertolongannya  untuk  mereka, jika  mereka  ditimpa  suatu  siksa.  Di
antara   orang   Arab,   ada   yang   mengatakan,   `Barangkali   ia   bisa
melakukan sesuatu."

•iS;{;£'b!fJ±:i;rf  "Berhala-berhala itu tidak dapat menolong

mereha, "  yakni  tuhan-tuhan  mereka.  Fz.'z./-nya  dijarnakkan  dengan

wcz"  dan #«»,  karena Allah memberitahukan tentang mereka saperti

pfmbme=:LanyatenLan£.anthckancuc=erAe:=.uE£#or¥e_„o,ra=¢g:f;

disz.¢pfaczH   ##tofr   me#/.¢gr   me7ieha. "   AI   Hasan   berkata,   "Mereka

(sesembahan-sesembahan itu) menghalangi dan membela mereka."224

Qatadch berkata, ``March kapada mereka di dunia. "

Ada yang mengatakan,  `Bahwa mereka menyenibah berhala-
berhala    itu    dan    melakukan    sesuatu    untulmya.     Sesembahan-
sesembahan  itu  bagi  mereka  saped  tentara,  padahal  mereka  tidak
dapat   menolong   mereka."   Ketiga  pendapat   ini   maknanya   saling
berdekatan.

Ada yang mengatakan, `Bahwa tuhan-tuhan itu adalah tentara
bagi orang-orang yang menyernbahnya den mereka akan dinasukkan
ke  dalam  neraka.  Dan,  antara  satu  dan  lairmya  tidak  dapat  saling
menolong."

22` Lth. Tafsir AI Hasan AI Bachri (2/233).
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Ada  yang   mengatakan,   "Malmanya,   berhala-berhala  milik
orang-orang  kafir  itu  menj.adi  tentara  Allah  bagi  mereka  di  nercka

jchannarn, karena ®ada saat itu) mereka mengutuknya dan mengelck
dari menyembahnya."

Ada yang mengatakan,  "Tuhan-tuhan itu adalah tentara yang
disiapkan  untuk  menjaga  mereka  pada  hari  kiamat,  karena mereka
membantunya   dalam   keyakinan   mereka.   Dalani   sebuah   riwayat
dinyatakan,  Sesungguhnya itu merupakan perumpamaan setiap kaum

yang mereka sembah di dunia selain Allah, lalu mereka mengikutinya
ke  dalam nercka.  Maka mereka  (berhala-berhala itu)  adalch tentara

yang dipersiapkan untuk menj aga mereka."

Menurut saya (AI Qurthubi): Makna riwayat ini adalah apa

yang dinyatckan dalam S:*aAz.A A41us/z.7» dari hadits Abu Hurairch, dan
dalam Sunan At-Tirmidzi darinya, bahwa Nabi SAW bersabda,

£.+i lj:i=, ai; i: }=,i ,+3:, g2 ,a;9O, i:,; :,,I:), i„ ;;i;;

:+..£j tLrji;; 'j.f\i i£ ,®L9! :}? a; Si :],£j edhaoi
EI

(:i.jL€ /.jliaJ)I +>l£|J,i (i;=Ljp `T^e}:all lT->L£J,

•6Jqu°, i;;;i 3J1S; ,JJ,\+ \= 3J:=; .:JL` JIZ!, .,?l=J,3

"Allah  mengapulkan  marusia  pada  hari  kiamat  di  satu

lembah, kendian Tuhan semesta alam melthat mereka, laha
berkata.  'ketahullah,  hendaknya  setiap  orang mengikuti  apa

yang    disembahnya!    Maha    penyembah    salib    mengikuti
salibnya, penyembch berhala ®atung dan gambar) mengikuti
berhalanya.    penyembah    apt    mengiku:ti    apinya.    Mereka
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kemndian mengihai apa yang mereka se:i'i'i,bah, dan tinggallah
ora#g-ortzng mz4s/I.in."225 A| Hadits.
'}]}:SIJ:!;i;ife  "Mcka       janganlah       ucapan   `   mereka

men}Jedz.Aha#  fromct. "  gz.ra `crA  ini  berasal  dari  bahasa yang  fasih.  Di

antara  orang  Arab  ada  yang  mengatakan  ::lJj;I;i  .  Adapun  yang
dinaksud  adalah  Allah  SWT  menghibur Nabi-ira,  atau janganlah
ucapan mereka, seperti kamu penyalr dan pen)whir membuatmu sedih.
Sampai di sini redaksinya telah sempuma. Kemudian dinulai redcksi

yangban,6LgricjGL2ij.[#:Lfg£"Ses#»ggz.Any8Kamz.mengeJaAwz.
apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan," sepedil
peckataan, perbuatan, dan apa yang mereka tampakkan, lalu kami akan
membalas mereka dengan itu.

Firman Anah:

©"Of#jfl5S8,2£J=cr,{±:I=lfiiL¥.tjJiJ,?'5i
"Dan otpahah manusia tidck memperhatikan bahwa Kant

menciptckc[rmya dart seti;tik air (man{), maka tibaitba ia menjadi

pe#¢#/¢#giJ¢Hg nyct¢.J " (Qs. Yaasiin [36] : 77)

Firman AINch S:WT,  :;::$3.1fil "Dan apakah manusia tidak
mempe7.¢afj.ham. " Ibnu Abbas berkata, `Manusia itu adalah Abdullch

bin Ubal." Sa'id bin Jubeir berkata, "Dia adalah AI Ash bin Wa'il As-
Sahmi." AI Hasan berkata, `Dia adalah Ubai bin Khalaf AI Jahmi."

225 rR At-Tirnddzi, dalan pellhahasan tentang sifat surga, bab: nolnor 20, dan

AhmaddalanA/Afzzsnnd(2/368).



Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Ishak, dan juga diriwayatkan
oleh lbnu Wahb dari Malik.

-3fi c±,'±±±=\3} ..Bahwa  Kani  menciptakannya  dari  setitik

az.r  /ma»z), "  yaitu  setetes  air.  Dikatakan  #¢fAa/z7  apabila  menetes

Qeluar  setitik  demi  setitik).  J##;ls,6 "Maha  fz.ba-fz.ba  i.a
me»/.adz. pe«a#/¢#g )/a!ng  nya!fa!./ "  atau  lawan  dalan  pertikalan  dan

dalani menjelaskan hujjch. Maksudnya, bahwa air yang sebelum tidck
menjndi apa-apa itu berubah menjadi penantang yang nyata. Hal itu,
karena manusia itu datang kepada Nabi SAW membawa tulang yang
sudali berubah, 1alu dia berkata, "Wahai Muhammad, tidakkali en8kau
tabu  bahwa  Allah  menghidupkan  ini  setelah  hancur?"  Nabi  SAW
kje:rloudran rn!en:jiNIito, "Iya,  dan  Allah  akan  membangkitkanmu,  dan

memos"Afaa7zmzf fe da/am z!e7tzha."226 Lalu turunlah ayat ini.

Firman Allah :

j;£©*jc±,y'ap.fifc;j6,&ac6fjfa'a'€ji3
©ng#ifeji5#:B€\t;`t3ic5al€t#

``Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada

kof adianr[ya. Dia berkata, 'Siapakah yang dapat menghidupkan
tulang belulang, yang hancur telah luluh? ' Katakanlah, 'Dia akan
dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertoma

Dan Dia Mcha Mengetahui tentang segala makhluk'."

(Qs. Yaasiin [36] : 78-79)

226  Lil.  ]dsbab  A#-IVztzzf/,  karya  AI  Wahidi,  hal.  274,  dan  Tafsir  Ibnu  Katsir

(6/579).
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Fiman  Allah  SWT,  ap.fc£±+' jg,Liff£6±5 :a;'a`€L£;
3±,1 (3±6 "Dan dia membuat perunpamaan bagi Kami; dan dia lupa
kepada     kyadiannya.     Dia     berkata,     'Siapckch     yang     dapat
menghidupkan tulang belulang, yang honour telah luluh? `. "

Dalam penggalan ayat ini dibahas dua masalali:

Perfume:  Firman AIlah  SWT,  ,1:£a±fjfa'a'€;;3  "Da!»
dia  menbunt   perunpc[maan   bagi   Kant;   dan   dia   lupa   kepada
*e/.adz.a##}Ja!," maksudnya, dia lupa bahwa Kani menciptakannya dari
setetes air yang mati, lalu kanii ciptckan di dalamnya kehidupan, atau

jawaban dari Nabi SAW adalah mengiyakan. Karena itu, Nabi SAW
rn!ch|aNIatolto,    "Iya,     dan     Allah     akan     membangkitkanmu,     dan
mema!szfAha#mzt  fe  da/az»  »erczha." Dalam hal  ini  terdapat dalil  dari

kebenaran qiyas itu, sebab Allah SWT memberikan sanggahan kapada
orang   yang   mengin8kari   kebangkitan   dengan   penciptaan   yang

pertana.

3±,1(326'Fftysc;Sis..Diaberkata,'Siapakchyangdapat
menghidrpkan    twlang    belulang.    yang    hancur    telch    luluh?'."
Maksudnya   telah   rusak.   Jtcz7%mzf   a/   'azAam  /oAefw   ra7%z.i.7»   dan

ra7»maa7». Adapun dikatakan  fj dan bukan r¢mz.I.mafr, karena ia
dirubah  dari  kata /&'z./aft,   dan  tidck  dirubah  dari  ia  sendiri  dan
wazannyadirubahdariz.'rqchya,sapertifimanAIlah,€j;€fiL<g1[j
"Dan ibunu s€kali-kali bukanlah seorang penzina."ZZ] Ddram ayah 3rli

Aa ` digugurkan, karena ia dirubah dari asalnya, ba[agfez.j/CZA.

Ada yang mengatakan, `Bahwa orang kafir ini berkata kapada
Nabi SAW,  "Bagaimana pendapatmu, jika aku menyerakkan tulang-
tulang  ini  di  udara  apakah  Tuhan-mu  mengembalikannya?"  Maka
turunlah fiman Allali,  £j= fS€`i;'t3i-cjifl;3 j;' "KafafaJI/aA,  ``Ja

227 Qs. Maryan [19]: 28.



ahan   dthiduphan   olch   Tuhan   yang   menctptakantrya   hali   yang

perfczmcz," maksudnya, sejak belum menjadi apa-apa, akan tetapi Allah
Maha  Kuasa  untuk  mengembalikannya  pada  penciptaan  kali  yang
kedua dari  sesuatu.  |¥ # &L#u'"Dad Dz.a MaAa Mengef&Awz.
fe»f&#g  segzz/cz  maAA/«A,"  maksudnya,  bagaimana  Dia  menciptckan

dan mengenb alikan.

IKed#¢:  Dalam  ayat  ini  terdapat  dalil  bahwa  dalam  tulang
terdapat kehidupan dan bahwa ia rusak dengan kematian.  Ini adalah

pendapat Abu Hanifch dan sebagian sahabat inam Asy-Syafi'i. Iinam
Asy-Syafi'i  berkata,  `Tidak  ada kehidupan  dalam  tulang."  Dan,  hi
telch dijelaskan sebelumnya dalam surah An-Nahl.228 Jika dikatakan,

bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya,  i:JS.riicr' adalah para

pemilik  tulang,   dan  keberadaan  mefdfea/  di   tempat   mcfdAo/  I./czz.Az.
banyck dalam bahasa Arab dan ada di dalam syariat Islam, maka kami

jawab, `Hal itu bisa diargumentasikan demikian karena danirat, dan di
sini tidak ada kondisi darurat untuk menyanarkannya dan tidak perlu
kapada pemaknaan ini.  Sebab AIlch SWT telah memberitahukan hal
itu dan Dia Maha Kuasa untuk melakukan hal itu, dan kenyataan telah
memperkuatnya.     Sesungguhnya    rasa     yang    merupakan    tanda
kehidupan ada di  dalamnya.  Demikian yang dikatakan oleh Ibnu AI
Arabi.229

228 Lil. Trfeir sunh An-Nahl, ayat 80.
229Lih.A4hamA/gwr`a#(4/1616).



Firman A]Iah:

©fpi2iL;ifeL;:fiTj>6b'63j;J`fy'f+fat;;jG'j=cal€r
J{iife,£€®iG3ri>jij~%±gri`5£cj,ul€rd'Bi
J:'al`Jj;561ffi;jiTj£7:j:rLf£©;±!.i6fr{jfap'

26g±fac9£>GS'gas©3%
©6#?£,4?,;D,

"Yaitu Tuhan yang menjadihan untukmu apt dart kayu yang hijau,

mcka tiba-ttba kamu nyalakan (apt) dotri kayiL it.A Dan Tidautch
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa

menciptakan kembdi jasad-jasad mereha yang sudah hancur itu?
Benar, Dia berkuasa Dan Dialah Maha Penctpta lagi Maha

Mengctahwi Sesungguhnya periutch-Nya apabila Dia menghendahi
sesuatu hanyalah berkata ke|Iadarrya, 'Jadtlah! ' rna:ha tdyadilah ioL
Ma:ka Maha Suci (AIlah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala

sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembaltkan."

(Qs. Yaasiin [36]: 80-83)

Fiman AIlch SWT,  5lf?jii<ty.(:z=£lf6£jl'j=;cfalfr  "yoz.j%
Tuhan yang menjadikan untukm:u apt  dart kayu yang hijou."  A;ITch
memperingatkan   akan   keesaan-Nya.   Ayat   ini   menunjtlkkan  pada
kesempurnaan   kekuasaan-Nya   dalam   menghidupkan   orang   mati

dengan apa yang mereka saksikan, seperti mengeluarkan api dari yang
kering kemudian  api  itu membakar kayu yang masih hijau.  Hal itu,
karena  orang  kafr  itu  berkata,  "Berdasarkan  tabiat  kehidupan,  air



mani  itu  hangat  dan  basah,   sehingga  keluar  sesuatu  yang  hidup
darinya.  Sedangkan tulang basah  akan kering jika telah mati,  maka
bagaimana bisa keluar kehidupan darinya." Maka Allah menurunkan
firman-Nya,   j87£;J'dy.i:,=£lf6;jl'j:;cal€r   "ya#«  I"A&n  );a7Ig
mekyadikan   untukrm   apt    dari   kayu   yang   hijou."   Mck:sndrrya,
sesungguhnya pohon yang hijau itu mengandung air dan air itu basah,
dingin, dan lembab, kebalikan dari api dan keduanya tidak mungkin
bersatu.  Akan tetapi  Allah mengeluarkan api  dari pohon yang hijau
itu. Karena Dia manpu untuk mengeluarkan lawan dari lawannya, dan
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Maksud dari ayat ini saperti yang terdapat dalan pepatah Arab
tentang  cz/  maraAfe   dan  a/   `]/Oar,   di   antaranya  saperti  perkataan

mereka,  "Pada setiap pohon terdapat api,  maka carilah kebahagiaan

pada a/ marakft dan a/  `z/¢ar.230 j4J "arcrfafo adalah batang kayu baSan
bawah dan a/  `z/¢a7~ adalah batang kayu yang bagian atas. Dari kedua
batang itu diambil dua ranting saperti dua kayu siwak, lalu diteteskan
aimya,   kemudian   antara   satu   dan   lairmya   digesekkan   sehingga
keluarlah api dari keduanya.

• AIlalh berfu:r\a[\an,  ji=S>i'\j=fliS .`Dari  kayu  yang  hiif au, "

dan  tidak  mengatakan  a/  4faadraa`  dan  ia  adalah janak,  karena  ia
dikembalikan  kapada  lafazhnya.  Di  antara  orang  Arab,  ada  yang
mengatakan,    a!s}J-s)/a/.ar   a/   fafafldraa`,    sebagaimana   Allah   SWT

berfiman,    6Jfa-t\;+,6j|,6©,,J3t£;i tr,6*S' "Benar-benar    aha»
memahan     pohon     zaqqum,     dan     ahan     memenuhi     perainu
de#gr##};a."231  Allah  SWT  kemudian  berkata  seraya  menyanggch,

if33,a:±Jl~S±.,±±>SjH'r6 i;S±±L1 'S= GS ;±f}  `.Dan  Tida:mah

230 Perumpamaan ini dibuat untuk melebihlran orang yang diberi kelebihan antara

satu dengan lainnya. Lib. i4/ i4mtsa/, lrarys Ibnu Salam hal. 136.
23[ Qs. Al Waaqi'ah [56]: 52-53.
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Tuhan yang menctptakan langit dan buni itw ber:kuasa menctptakan
kembali  jasad-jasad  mereka  yang  sudch  hamour  itv?,"  rndkslndrnya.,

saperti orang-orang yang menginglrari hari kebangkitan.

Sallam Abu AI Mundzir dan Ya'qub AI Hadrani membaca,

i{I:p ;ji±±£ bi j> 3}±±£ , sebab / 'z./ J; atau bahwa penciptaan lanrit dan
bumi   itu   lebih   besar   daripada   penciptaan   mereka.   Maka   yang
mj#fr#;;ctt«i:„bunDfz.aTa¥PuMTA¥:=c:pTaghi¥a=.in:eakAa;

A41engef&A"I.."AIHasanmembacaberbedadarinya,yaituS,dl

FimanAIlahswT,djz=;rc#'al'jJi;;;biL£S;BiT{£5:JzrL€£
"Sesungguhnya   perinah-Nya   apabila   Dia   mer.ghendaki   sesuafu

hanyalah berkata kepedanya, 'Jadilch!' maka tdyadilch ia. " AIKisali
membaca 6}.<j dengan »asAab,232 affea/kapada  jLi; ,233 atau jika
Allah ingin menciptakan sesuatu, Dia tidak perlu capek dan berusaha.
Dan, ini telah dijelaskan di beberapa tenpat.

'OS$3 S[,6.S(i $3;S: c9£>GS':}5.±=i "Maka  Maha  Suci

(Allah)  yang  di  tangan-Nya  ke:haasaan  alas  segala  sesuatu  dan
kepada-Nya-lah   kamu   dikembalihan. "   A1:]al  rmel\::yird]£an  din-N:yz*

dari  ketidck  mampuan  dan  persekutuan.  Ma/afaf«f  dan  rna/afafzlfz.I.

dalam perkataan  orang Arab  maknanya sama.  Onng Arab berkata,
"/ab¢rztf/fz. khaz.rzfn mz.x raAam#zf fz'," afesombonganlni lebih baik dari

kasih sayan9ku).

Sa'id berkata dari Qatadah,  ;CS F=j3: adalah kunci-kupci
dari segala sesuatu.

::f#;fnAabj::i###a8„".{3/¥o?§;.ainanadalamraqrribA»-Ivny,hal.93,94.

QEB



Thalhah  bin  Mashraf,  Ibrahim  At-Taimi,   dan  AI  A'masy
membaca  i<ii  234dan  ia juga bermalma  "a/ahawJ.  Akan  tetapi  ia
bertentangan dengan mushaf.

6ife4I,6    "Dan    kapada-Nya-lch    karm    dikembalikan,"
maksudnya,   dikembalikan   setelah   kematianmu.   Kaum   muslimin
secara umum membaca dengan fa `.  Sedan8kan As-Salmi dan Zir bin

Habisy, serta para schabat Abdullah membaca 63...#}£ dengan ya Q35

pada khabar.

ee

234  gz.ra`aA  ini  disebuthn  oleh  Ibnu  Athiyyah  dalam  i4/  A41afAarmr  i4J  Wra/.Zz

()%52;:.;B¥A:i::#a%::#:#?;sebagaimanadalanragn"»-IvapJr,hal.90.
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SURAH ASH-SHAAFFAAT

=S.,Sj^,fi-,
Firman AI]ah:

fa'i5!©gr3rf}?br©£5±jijbr©fe±:ab'
©,6#.fi¥,6*;€j+i€¥'1, i +i= © *3,,,

``Demi (rombongan) yang bershaf f :sha[f f dengan sebenar-benarnya,

dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya

(dart perbuatan maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan
pelajaran, Sesungguhnya Ilahmu benar-benar EsoL Twhan langit
dan bumi dan apa yang ada berada diantara keduanya dan Tuhan

tempat-tempat terbit matahari." (Qs. Ash-Shalalffz\zut [3T\..1-S)

Fiman AIlah SWT,  Of!gg © j=5 *j;j`br © a: 5J£=}1'
© (if i, "Demi  (rombongan)  yang  :ershaf f :she de-ngan  sebenar-
benarmya,  dan  demi  (rombongan)  yang  melarang  dengan  sebenar-
benarrl:ya  (dari  perbuatan  maksiat),  dan  demi  (rombongan)  yang
membacaha" pe/a/-ara»."  hi  adalch gz+tz `aA  kebanyakan para qari'.

+,i(t



Hamzah   membacanya    dengan    I.dgfoczm    padanya.236    gz+tz`aA    ini

menj adikan Imam Ahmad bin Hanbal lari ketika mendengarnya.237

An-Nuhhas berkata,238  ``gz.ra `aA  ini jauh  dari  benar menurut

bahasa Arab, karena tiga falctor:

1.          Bchwa /a ` tidak temiasuk dari  maAfrra/. SAad,  dan juga tidck

temasuk dari mattrtz/. zaz., dan dza/, serta saudara-saudaranya,
melainkan kedun saudaranya adalah fAa ` dan da/.  Sedang]ran

saudara zaz. adalah sAad dan sz.#. Adapun saudara dza/ ndalah
zha` dan tsa`.

2.          Bahwa fa ` terdapat dalan suatu kalimat dan setelahnya berada

dalan kalimat yang lain.

3.          Bahwa jika Anda meng-z.dgfoam-kan, Anda telah menyatukan
antara dua  sukun  dalan  dua kalimat.  Adapun penyatuannya
diperbolehkan  antara  dua  sukun  dalam  hal  saperti  ini,  jika
keduanya   terdapat   dalan    satu   kalinat,    saperti    daabah

@inatang),     dan     syaabah     ®emudi).     gz.ra`clft     Hamzah
diperbolehkan, karena fa ` dekat makhraj-nya dari huruf-hunif
ini.

jt==lb' adalah kalinat sumpah, dan wa% sebagai ganti dari
ba`.   Adapun   maknanya   adalah   demi   Tulan   (rombongan)   yang
bershaf-shaf.   Dan,   ®ljrljl   afAa/  kapadanya.   fa3'  ife'i   6!
"Sesungguhnya   Ilahmu   benar-benar   Esa."   edalab   iarvatoitoan   deri

sumpch  itu.  AI  Kisa`i  mempefoolehkan /zzfA¢A  chl  dalan  sunpah.
Adapun yang dinaksud dengan jt:=lb' dan setelahnya hingga fiman
Allah  SWT,  gr3  I;{!98,  bahwa  malaikat  menunt  pendapat  Ibnu

=i#agA¥r:,mill:i:.#ffig#o¥9qu7agn."n-Ivnyr,hal.166.
23b lbid.
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Abbas,   Ibnu  Mas'ud,  Ikrimch,   Sa'id,  Ibnu  Zubair,  Mu].chid,  dan

Qatadah membentuk  shaf-shaf di  langit,  seperti  shafiiya malchluk di
dunia ketika shalat.

Ada yang mengatakan, "Malaikat menj ej erkan sayap-sayapnya
di  udara  dalam  keadaan  diam  hingga  Allah  memerintah  dengan
sesuatu yang dikehendcki-Nya. Ini saperti hanba-hanba yang berdiri
bershaf-shaf di hadapan raj anya."

AI  Hasan  berkata,239  "\=;    karena  mereka  bershaf-shaf  di

hadapan Tuhan mereka dalam shalatnya."

Ada  yang  mengatakan,   "Shaf  itu  adalah  burung.   Adapun

dalilnya adalah fiman Allah SWT, jjE= j=i3 ±£)i j!.fr:jBi ``Dcz#

apakah     mereka     tidak     memperhatikan     burung-burung     yang
mengembangkan    sayaprrya    di    atas    mereka."240     Shat    art:tryiL

menertibkan semuanya dalan satu baris, saperti shaf dalam shalat.

+££1£'    adalah    kumpulan    dari    kumpulan.    Ada    yang
mengatakan,  "Satu golongan yang bershaf dijamakkan menjadi  ash-
shaaffaat." Ada yang mengatakan,  "ash-shaaffaat adalah segolongan
orang  dari  orang-orang  beriman jika mereka berdiri  bershaf dalan
shalat atau jihad. Demikian yang disebutkan oleh AI Qusyairi.

±±±jt'  adalah malaikat menurut pendapat Ibnu Abbas, mnu
Mas'ud, Masruq, dan lalnnya sebagaimana yang telal kami sebutkan.
Adckalanya,  karena  mereka  menghalang  langit  dan  menggiringnya
menurut  pendapat  As-Suddi,  dan  adakalanya  karena  men8halangi
berbuat maksiat dengan memberikan peringatan dan nasehat. Qatadah
berkata, "Ia adalah larangan-larangan dari AI Qur` an."

239 Lil. Tafsir AI Hasan AI Bachri (2/234).
240 Qs. A| Mulk [67]:  19.



{ffi,  `;igrE   "Dan   demi   (rombongan)   yang   membacakan

pe/cz/!.ara71."    Maksudnya   malaikat   membaca   kitab    Allah    SWT.
Demikian yang dikatakan oleh lbnu Mas'ud, Ibnu Abbas, AI Hasan,
Muj.ahid, Ibnu Zubair, dan As-Suddi.

Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalch Jibril satu-satunya,
akan  tetapi  ia  disebutkan  dengan  lafach jamck,  karena  dia  adalah
malaikat   terkemuka,   sehingga   keberadaannya   tidck   terlepas   dari
adanya tentara dan pengikut."

Qatadah  berkata,  `Maksudnya  adalah  setiap  yang  membaca
dzikir kapada Allah dan membaca kitab-Nya." Ada yang mengatckan
bahwa ia adalch ayat-ayat AI Qur`an dan shaf-shafilya adalah dengan
dibacanya,sebagaimanaAllahswTberfirman,~j;GJ:a;;6\:i-jt\i£3|

6!.gr£;:L~"Sesungguhnya   AI   Q}ir`an   ini   menjelaskan   kepada   Bani
Jsraz./."24]   Diperbolehkan   dikatakan   untuk   ayat-ayat   AI   Qur`an
raa/I.}ioaf,  karena  sebagian  huruf  sebatiannya  mengikuti  sebagian

yang lain. Demikian yang disebutkan oleh AI Qusyairi.

AI Mawardi menyebutkan,242 "Bahwa yang dimaksud dengan
af-f&a/z.)/aczf adalah para nabi membacakan dzikir kapada umat-umat

mereka."  Jika  ada  yang mengatckan,  "Apa  hukum /a`, jika datang
dalan clffea/ kapada ash-shaaffaat?" Maka j awabannya, "Adakalanya
hal itu menunjukkan pada kerapian maknanya dalan keberadaannya,
dan adakalanya menunjukkan pada dampaknya dalam perbedaan itu
dari  sebagian  fcktomya,  saped  perkataan  Anda,  "Ambillah  yang

paling baik dan paling sempuma. Dan, keriakanlali yang terbaik dan
terindah. Adakalanya juga karena dampak apa yang disifatinya dalam
hal itu, saperti perkataarmya, "Semoga Allah merahmati orang-orang

:: QLsriT¥¥fi#|i6]kz3in  (5/37)  dan  di  dalamya  dinyatakan bal»wa yang
mengatakan ini adalah lbnu lsa.



yang  mencukur  ranbutnya  hingga  gundul,  kemudian  orang~orang
yang memotong pendek rambutnya.  Maka berdasarkan kaedah yang
tiga  ini, /cz `  digandengkan  kapada  si fat."  Demikian  yang  dikatckan
Oleh Az-Zanakhsyari.243

»`e±$3€fiL5l¥`Sesungguhnyallahmubenarbenarhia,.'adalalb

jawaban  dari  sumpah  itu.  Muqatil  beahata,  `Hal  itu  karma  orang-
orang  kafir  Makkch  belkata,   "Apakah  tuhan  hanya  satu,  maka
bagainana  dia  mampu  mengurus  malthluk  ini.  Tthan  kenudian
menjawab, lalu bersumpah demi mereka, dan turulah ayat ini. Ibnu
AI Anbari berkata, "hi  adalal pembchentian yang baik. Kernudian
Arfu menndal la;g,  ckfth5 5igrl ±3  `.T7uhan langit dan bumi,.'
yang berarti  bahwa  Dia  adalah  Thhan pencipta  semua  lanrit.  ch-
Nulihas  berkata,244  "Bisa juga   +3~no ±j==If iy€   adalch  khabar
setelah khchar, dan bisajuga sebagal bade/ dari JE>lj .

•Menumt saya (AI  Qurthubi), `Berdasackan dua falfror ini,

maka bacaannya tidak berhenti pada ±±9` . AI Althfasy mengisahkan,
jjliLI Ljj ,®lj-Jl +) dengan »asAab,245 karena ur tr kapada isim dl.
Dalan   ayat   ini,   Allah   SWT   menjelackan  malma  keesaan,   dan
ketuhanan-Nya, serta kesempumaan kekuasaan-Nya, bahwa Dia  iy:

±±ti{S ±±!gr=II "Tuhan langit dan bumi," mds:dnya, pene±p`a =\\
pemilik keduanya.  ~6#-i j±6 \:# Cj "Dan apa )4ng add beradr
dintara   keduanya   dan   Tuhan   te:mpat-tempat   terbit   matahari,"
mcksudnya, pemilik tempat-tcmpat terbitnya matahari.

mnu Abbas berkata,  "Setiap hari matahari  memilihi tenpat
tefoit dan tempat tenggelan. Hal itu, karena Allah SWT menciptakan
untuk matahari sebanyak 365 lubang dinding, dan ia tenggelan pada

2"Lin.A/Karytya/(3/295).
2"Lih.J'ra6AJgly`an(3/410).

•  -  `2.S  Ibid.



setiap lubang itu. Demikian juga dengan tenggelamnya saperti jumlal

tahun dalan hitungan tahun berdasarkan peredaran matahari.  Setiap
hari ia terbit dalam satu lubang dan tenggelan dalam satu lubang, dan
ia tidak terbit pada lubang itu pada hari yang sama di tahun yang akan
datang,  dan ia tidck terbit kecuali dalam keadaan tidak suka.  Ia lalu

berkata, 'Wahai Tuhan, j angan terbitkanlch aku kepada hamba-hanba-
Mu,   karena   sesungguhnya   aku   melihat   mereka   berbuat   maksiat
kapada-Mu'." Demikian yang disebutkan oleh Abu Umar dalam kitab
At-Tamhid,danAr-Rad.

Darn IIdimah,  dia berkata,  "Saya berkata kapada Ibnu Abbas,
'Tahukah   kamu   apa   yang   dinyatakan   dari   Nabi   SAW   tentang

Umayyah  bin  Abu  Ash-Shalt,  dia  beriman  ranbutnya,  akan  tetapi
hatinya  kufur.'  Dia  menjawab,  'Itu  benar.  Apa  yang  membuatmu
mendn8kari itu?' Saya jawab, 'Saya mengingkari perkataannya:

Matchari terbit di setic[p alch:ir malo[m dalam keadaan merch

Di waktu paginya warnanya memerah

Ia tidak terbit untuk mereka dalam keadaan pelan,

Selain untuk menyiksa, dan jika tidak meraj am.

Bagaimana matchari bisa merajam?'  Dia lalu berkata,  Demi
Tuhan  yang  jiwaku  berada  dalam  gengganan-Nya,  matchari  tidak
terbit sana sekali hingga ia dicucuk lambungnya oleh tujuh puluh ribu
malaikat.  Mereka lalu berkata kepada matahari,  'Terbitlah, terbitlah!'
Matahari menjawab, 'Aku tidak akan terbit kepada suatu kaun yang
menyembahku  dan  tidck  menyembah  Allah.'   Malaikat  kemudian
datang   dan  menyendiri   untuk  men)inari   ketunman  Adam.   Lalu
datanglah  syetan  yang  mencoba  memalingkan  matchari  agar  tidak
terbit,  sehingga  terbitlah  matchari  di  antara  kedua  tanduknya,  lalu

i ++1+il   i-



Allah  membakamya  dari  bawahnya.  Mcka  itulah  sabda  Rasulullah
SAW , "Matahari tidak terbit, keouali di antara kedua ta[mduk syetan
dan tidak pula tenggelam kecuali di antara kedua tanduk syctan. Dan,
ia  tidak  tenggelam  kecuali  tersunglur  soyud  kepada  Allah.  Syctan
kemndian datang ingin memalingka:rmya dart soyud, lalu terbenamlch
ia  di antara kedua tanduk syctan irfu,  dan Allah membakarnya  dari
bawaA»);¢." Lafach mnu AI Ahbari.

Disebutkan   dari   Ikrimah,   dari   Ibnu   Abbas,   dia  berkata:
Rasulullch SAW membenarkan Umayyah bin Ash-Shalt dalam syair
ini:

Bintang Saturrras dan bintang Taunis di bowch kaki kanannya,

Sedangkan biutang nasar di kaki kirinya, dan singa mengintal.

Matahari terbit di setiap ahi:ir malam dalam keadaan merch

Di wa:ktu paginya warmanya memerah

Ia tidak terbit untuk mereka dalam kendaan pelan,

Selain uutuk menyiksa, dan jika tidak merof am.

Ikrimch  berkata:   Saya  lalu  bertanya  kapeda  mnu  Abbas,
'Wahal tuan gLmi, apakah matchari merajam?' Dia menjawab, Terawi

terpaksa  mengatakannya  dengan  merajan,  akan  tetapi  matahari  itu
takut menyiksa'."

Penyebutan   terbit   sudah   menunjukkan   terbenamnya,   dan
karena  itu  tidak  disebut  terbenam.  Ini  saped  fiman  Allah  SWT,';=if)   ';±=±  'J±;;  `.Dan^.Pta  jadihan  bagirm  pahaian  yang

memeliharamu   dari   panas."246   AI   Masyaariq   disedu:itan   secalai
khusus, karena matahari terbit terlebih dahulu sebelum terbenam.

246 Qs. ,in.Nan [i6]: 81.
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Allah SWT berfiman dalam surah Ar-Rahman,  ii'2; #jif iy'

93fu  ``Tuhan yang memelihara kedua tenpat terbit matchari  dan
Tuhan   yang   memelihara   kedua   tempat   terbenannya."24]   Yang
dimcksud dengan kedua tempat terbit adalah tempat teljauh terbitnya
matchari pada hari-hari yang paling panj.ang, dan tempat terdekat pada
hari-hari yang paling pendek sebagaimana yang telah dij elaskan dalam
sNIch Yaasin.248 Wallaahu a 'lam.

Firman AIlah :

©~,jj,gp==Sgoz,ulj©tfgri€a£};€.ftt€-ffif6:'5Lf±

fr#~as©#Fd,.,6ji±'u'&~fyi¥.tj±6#.y€
©¥,if€fi,,#Lrari##v€!©*b'eli;

C`Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan

hiasan, yaitu bintat.g-bintang, dan telah memeliharanya (sebenar-
benarnya) dart setiap syetan yang sangat durhaha, syctar.-syetan irfu

tidak dapat met.dengarrdengarkan ®embicaraan) para malalkat
dan mereka dtlempari dart segala penjuru. Ulrfuk mengusir mereha

dan bagi mereka siksaan yang kekal, akan tetapi barangsiapa (di
antara mereka) yarlg mencuri-curi a]embicaraan) ; maka ia dikejar

oleh suluh apt yang cemerlang." (Qs. Yz\asfin [37|.. 6-loo

FimanAIlchswT,JEsei€a£};6.3}i€~ffii6':5L|"Sesw#ggrfrnya
Kami  telah  menghias  langit  yang  terdekat  dengan  hiasan,  yaitu

:::SE.¥:EIT¥15i]j#.ayst38.
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bz.#fa!7Ig-bz.7zfcz7€g. " Qatadah berkata, "Bintang-bintang diciptakan untuk

tiga hal:  Sebagai  lemparan bagi  syetan-syetan,  sebagai  cahaya yang

dapat dijadikan petunjuk, dan sebagai hiasan langit dunia."

Masruq,   AI   A'masy,   An-Nakha'i,   Ashim,   dan   Hanzch
membaca¢a£};denganAAcz/¢dAdantanwin.tfEset*A¢/¢dfopadab&da/

dari *j. Abu Bakar juga membaca demikian, akan tetapi dia membaca
#asAaj   'lt+I;<lt   249   dengan  masfad¢r  yang  berarti   isJ   .   Adapun
maknanya  bahwa  Kami  menghiaskan  bintang-bintang  di  lanrit  itu.
Bisa juga ia menjadi ma#sfawb @erharakat/af4afe) karena disamarkan,

seolch AIlah berkata,  3a£}; tiw:j Uf! (Sesungguhnya Kani menghiasnya
denganperhiasan),maksudnyatj[Ese{®intang-bintang).

Ada  yang  mengatakan,  bahwa  ia  adalah  badcz/  dari  ail.j  di

tempat   itu.   Dan,   bisa  juga   'lrflj<ll   3j+.j{   250   yang  berarti  bchwa

hiasannya adalah bintang-bintang, atau maksudnya hiasan itu bintang-
bintang.  Sedangkan ulama laimya membaca +r`j<ll i?.j! 251  (dengan
hiasan    bintang-bintang),     yaitu    dengan    'din«dAaLyscan.     Adapun
maknanya, Kami menghias langit dunia dengan bintang-bintang, 'atau
dengan  keindchan  bintang-bintang.  Bisa juga  saperti  qlto `afa  orang

yang   mentanwinkan,   akan   tetapi   dia   membuang   tanwin   untuk
meringankan gl.ra `afr.

\fi36    ..Dan    telch    memeliharanya    (sebenar-benarmya).,"
masAdrr, atau Kami memeliharanya dengan sebenar-benarnya,    8|cJ?,

.u,rf §£;i .`dari  setiap  syetan yang  sangat  durhaka." K!edka AIITch

249  gz.ra `aA  Abu Bakar ini mwfaw¢#.r,  sebagainana dalan -4J J7#a' (2/745),  dan

ra28#.bgfr:-`¥#dren¥=]r:fa);disebutkano|ehAn-NIhhasdalanMa'a#"g#r`a"

(6!!P)#`:fr"£rig"±ae"b{3#°!iegx'..n£#£rife£/tab,#gwr`an(3/410)dan
dinisbatkan kapada AI Hasan, ulama Madinah, Yalya bin Watstsab, dan Abu ArmL
dan ini tidak in"fzzwfz.r saperti sebelumya.

qED



memberitahukan bahwa malaikat tunm ke bumi membawa wahyu dari
lantit, Dia menjelaskan bahwa Dia menjaga langit dari  syetan yang
mencuri  dengar setelah ia dihiasi  dengan bintang-bintang.  AI Marid
adalah yang durhaka dari kalangan jim dan manusia, dan orang Arab
menyebutkan syetan.

Fiman Allah SWT,  &'dyi ?£:}i j! 6j:£fS.Yf  "fyefa#-s);efan I.fw
tidak  dapat  mendengar-dengarkan  ®embicaraan)  para  malaikat."
Abu Hatim berkata, "Maksudnya, agar mereka tidak dapat mendengar.
®i  kemudian  dibuang,  lalu / 'z./nya  dinilai  mazys/ '.   &~tyi )g:)i adalch

pengivuni  langit  dunia  dan  langit  di  atasnya.  Masing-masing  dari
mereka disebut 4 '/¢a  di  samping rna `/aa ` cz/ ardfez.  (malaikat bumi).

Dhamir dalan  5L#. untuk syetan-syetan.

Mayoritas ulama membacanya 6ji*£ i dengan sukun pada sz.»
dantckhififmim2S2

Hamzch dan Ashim dalam suatu riwayat Hafash membacanya,
6Jii€£ dengan f¢s)/dz.d sz.» dan mz.in dari af-f¢smf.I. '. Maka pendengaran

mereka  dinafikan  pada  qz.ra`¢fa   yang  pertama,   sekalipun  mereka

mendengarkan,  dan  ini  makna yang  benar.  Namun  ia bertentangan
dengan fiman Allah SWT,  6ji)#' g=Jf ¢ j33|  "Sesw#ggz/Any¢
mereka   benar-benar   dijawhkan   daripada   mendengar   AI   Qur`an
I.rw."253  gz.ra `czfe  terakhir  dinafikan  dan  yang  dibaca  adalah  I.sfz."¢¢ '

atau Jz'mcz¢ '.

Mujahid  berkata,   6;ia:i   i   #'J   6;i;=±i{   t}f6     `Mereka
berusaha mendengarkan,  akan tetapi mereka tidak bisa mendengar."
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,  &'tyl ?£:!i j! 6|;£j3.Y<  "fyefa7z-s);efa»

2S2 Qira `ah dengan sukun pz\da sin dan takhfiif mim ado::lab qira `ah yang mutawatir

Se±a3g€#y.3L¥arfl#G6f:"2-r2Tyr'hal.166.
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itu tidak dapat mendengar-dengarkan ®embicaraan) para malalkat."
Maksudnya, mereka tidak bisa mendengar-dengarkan dan tidck juga

bisa  mendengarkan.   Asal  kata   5|;€¥.  adalah  6:}£i:*l£,   huruf  fa`
diidghamkan pada Sz.77, karena kemiripannya. Pendapat ihi dipilih oleh

Abu Ubaid,  karena orang Arab  hampir tidak berkata,  £'!  t£>=.  dan
mengatakan g3'! ting .

i;±8b='b$5S.;"Danmerekadilemparidarisegalapdyuru,"
maksudnya, dilempari dari berbagai penjuru, atau dengan suluh api.

I;`i,Sis  "U»fztA me»gasz.r mereha, " ini  adalah masAdar, karena makna
6Si±g; edalah merde dinsir. Dahartuhu dahran wa duhuuran, atan
fAaraffefzfAzf (aku mengusimya). As-Salami, Ya'qub dan AI Hadhrani

membacanya b`ji:S  dengan /tzffeafa da/,254 dan menjadi musfedar pada

flu,unl.

Sedan9kan  AI  Falra`,255  maka  dia  memaknainya  bahwa  ia
adalah isim /a 'z./, atau ?3>L; €i ;i;ra;: &  6ji;;~;~j (mereka dilempari
karenamerekadiusir),kemudianba`diburig.

Para  ulama  Kufch  banyck  yang  memakai  ini,  sebagainana
mereka melantunkan syair,

Kalian melewati ranch-rumah, tetapi halian tidak berheriti.256

Ada   perbedaan   pendapat,   apakah   lemparan   ini   sebelum
diutusnya  Nabi   SAW   atau   setelahnya?   Dalam   hal   ini   ada  dua

pendapat.  Dinyatakan dalan beberapa hadits  yang berkaitan dengan
hal itu sebagaimana yang clan disebutkan dalam tafsir surah AI Jinn,

254 gz.ra `aA  ini disebuthan oleh AI Farra`  dalan Ma 'apz. f4/ g«r`a» (2/383), An-

Nuhhas dalam Ma 'a#I. ,4J gilr`aH  (6/12), J'rab ,4/ g!ir`a# (3/412), dan g!.ra`aft ini
tidak m#towatr.r sebagainana dalam ]4/ WzfAJusab (2/219).

2SS Lib. Ma 'ani AI Qur`an (21383).
256 Bait syair ini karya Jarir, dan secara lenglrap terdapat dalan J'rab i4J g#r`a#,

karyalin-Nths(3/412).



dari Ibnu Abbas. Dan, bisa juga kedua pendapat itu dikompromikan,

dengan mengatakan, "Mereka yang mengatakan bahwa syetan-syetan
tidak dilempar dengan bintang-bintang sebelum diutusnya Nabi SAW,
nanun   setelah   itu   dilempar,   maksudnya  tidak   dilempar   dengan
lemparan  yang membuatnya tidak bisa mencuri  dengar,  akan tetapi
dilempar pada suatu waktu dan tidak dilempar pada waktu yang lain,
dilempar  dari  satu  arah  dan  tidak  dilempar  dari  arah  yang  lain.
Barangkali firman Am SWT, €li;#;r£3 © 5i,€  #d,t, 6ji±'g'
`S+15 "Dan mereka dilenpari dari  segala penju:ru.  Untuk mengusir
mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal, " "en&ayarardunikyped:a.
makna ini, yaitu balwa mereka tidak dilempari kecuali dari sebagian

penjuru saja, lalu mereka dilempari sebagai siksaan yang kekal.

Syetan-syetan itu sebelumnya sepedi mata-mata dari kalangan
manusia, yang nana salah seorang dari mereka mendapatkan apa yang
dicari  dan  lairmya tidak mendapatkannya.  Satu  selanat  dan lainnya
tidak selanat.  Bahkan sebagiannya ditangkap,  dihukum dan disiksa.
Ketika Nabi  SAW telah diutus penj.agaan langit  semakin diperketat,
kemudian  dipersiapkan  untuk  mereka  suluh  api  yang  sebelumnya
tidak pemali ada untuk mengusir mereka dari  segala penjuru langit.
Mereka  tidak  tetap  di  satu  tempat  milik  mereka,  sehingga  mereka
tidak  mampu  untuk  mendengarkan  sesuatu  dari  pembicaaran  yang
berlangsung  di  langit,  kecuali  salah  seorang dari  mereka menyadap
secara  dian-diam   dan   dengan   gerakan   yang   halus,   sehingga  ia
dilempari suluh api sebelum tunm ke bumi, dan ia jatuh ke hadapan
saudara-saudaranya   dalan   keadaan   terbakar.   Dengan   demikian,

praktek perdukunan menjadi gagal dan sanpailal risalah dan wahyu
kapada Nabi SAW.



Jika  dikatakan:   Jika  lemparan  ini  teljadi  karena  kenabian
Muhammad  SAW  mengapa  hal  itu  juga  tetap  berlangsung  setelah
wafatnya beliau?

Maka    jawabannya:     Bahwa    lemparan    itu    clan    terus
berlangsung  dengan  berlangsungnya  kenabian.   Sebab  Nabi   SAW
memberitchukan  tentang  tidak  benamya  perdukunan.  Maka  beliau
bersatoltoda,   "Tidak    termasuk    dart    golongan    karmi    orang   yang
memperca);czz. dctha#."257 Jika setelah wafatnya Nabi SAW langit tidak

dijaga niscaya jin akan mencuri  dengar lagi dan kembalilah praktek

perdukunan itu.  Dan,  itu tidck boleh tebadi  lagi  setelah dinyatakan
bahwa praktek perdukunan  itu terlarang.  Sebab jika penjagaan  dari
langit   itu  berlaku  karena  kenabian   saja,   mcka  perdukunan  akan
kembali lagi dan ini akan menyebabkan keraguan bagi kaum muslinin

yang  lemal.  Tidak  bisa  dijamin  bahwa perdukunan  kembali  untuk
menghalangi    kenabian.    Karena   itu,    benar   jika   penjagaan   itu
berlangsung  pada   saat   hidupnya  Nabi   SAW   dan   setelah  beliau
diwafatkan oleh Allah.

±+16  &rfi=  .;i;    ``Dan  bagi  mereka  siksaan  yang  kekal,"
maksudnya, kekal. Demikian diriwayatkan dari Mujahid dan Qatadalh.
Ibnu Abbas berkata, "Siksaan yang keras." AI Kalbi, As-Suddi,  dan
Abu  Shalih  berkata,  "Siksa  yang  menyakitkan,  atau  yang  sakitnya
sanpai ke ulu hati." Kata itu dianbil dari a!/ wasAb yaltu ¢/ mar¢dfe

(sckit).

257  Disebutlcan  oleh As-Suyuthi  dalam .4J Jam!.' .4/ Kabz.r  (3/1731)  dari  riwayat

Ath-Thabrani dalam A/ Kabz.r, dari Imran bin Hashin, dan disebutkan dalam ,4d-D]ir
AI  Mantsur  dari trfsir  firman A;"th SWT, `.Sedang keduanya tidak mengdyarkan
(sesuatu)  kepada  scorangpun  sebelum  mengatakan:"Sesungguhnya  hami  hanya
cobaa# (bagl.mwJ," (Qs. AI Baqarah [2]: 102), dari riwayat AI Bazzar dari Iman bin
Hashin. Hadits ini juga terdapat dalam ,4!-rargAz.b  Wra ,4f-r¢rdz.b karya AI Mundziri
dalam pembahasan Adal]  dan  lainnya,  dan  dalam  Larangan melakukan  shir,  dan
larangan mendatangi dukun dan paranormal (4/33).



=fiEJ`i]gS.SS\€.`Akantetapibarangsiapa(diantaramereha)

);o7!g me#cwrz.-c#rz. @embz.carcza!#/, " sebagai pengecualian dari firman-
Nyal, =;;¥  S:r: 'O!Si±.; "Dan mereka dilempari dari segala penjuru."
Ada  yang  mengatakan,   "Pengecualian  itu  kembali  kepada  selain
wahyu,  sebagalmana  firman  Allah  SWT,   6Jy;:]'  g=JT ¢  ;±3|
"Sesungguhaya mereka benar-benar dijouhkan daripada mendengar

4/  gwr`&#  I.fw."258  Salah  seorang  dari  mereka  lalu  mencuri  dengar

sesuatu yang sedang dirundingkan oleh malaikat, yang mana dia akan
mengetahui terlebih dahulu sebelum penduduk bumi mengetchuinya.
Pada  saat  itulah  tubuh-tubuh  syetan  itu  dilempar  dengan  bintang-

bintang.

Dalam   hal   ini   diriwayatkan  beberapa  hadits   sAczAz.fa   yang

isinya,  bahwa  syetan  naik  ke  langit,  1alu  ia  duduk  untuk  mencuri
dengar  satu  di  atas  lainnya.  Ia kemudian maju  ke jembatan  langit,
kemudian  yang berikutnya  dan berikutnya.  Allah  lalu  memutuskan

perkara-perkara  bumi.   Malaikat  langit  memperbincangkannya  dan
syetan   mendengarnya   dari   mereka.   Ia   kemudian   menyampaikan
kapada  yang  di  bawahnya.  Baran9kali  ada  di  antara  mereka  yang
terbakar   suluh   api   dan   ia   telah   menyanpaikan   kabar   itu,   dan
barangkali  I.uga  ia  tidak   terbakar  sebagaimana  yang   telah  kami

jelaskan.  Pembicaraan  langit  itu  kemudian  sanpai  kepada  dukun.
Syetan  itu  membohongi  dukun-dukun  dengan  seratus  kebohongan,
dan  dia  pun  membenarkan  berita  dari  jim-jin  itu,  lalu  orang-orang
bodoh   semua  mempercayainya  sebagaimana   yang   kanri  jelaskan
dalam surch A| An'aam.259

Ketika  Allah  SWT  mendatangkan  agana  Islam,  penjagaan
langit semakin diperketat, sehingga syetan tidak bisa mencuri dengar

:5:3E.ATsayf-ssiry:faan;!2£:.£.ayat59.



sama sekali. Bintang-bintang yang dilemparkan itu adalah yang dilihat
oleh mata manusia berubch.

An-Naqqasy  dan  Makki  berkata,  "Ia  bukan  bintang-bintang

yang beljalan di langit, karena bintang itu tidak terlihat gerakannya,
sedan8kan yang  dilemparkan  dapat  diketahui  gerakannya,  karena ia
dekat  dengan  kita,  dan  ini  telali  dijelaskan  dalam  tafsir  surah  AI
Hijr."260

Dalan  surah  Saba`26t   kami  telah  menjelaskan  hadits  Abu

HNIairch, "Syctan-syetan  itu  sebagiannya  berada  di  atas  sebagian

yang /czz.7z." At-Tirmidzi menilainya hadits Aasa» sAaAz.A.

Mengenai  hal  ini  juga  terdapat  riwayat  dari  Ibnu  Abbas,
"Syetan-syetan  mencuri  dengar,  mereka  lalu  dilempar  dan  mereka

melemparkannya   kapada   wali-walinya,   maka   apa   yang   mereka
datangkan   ke   hadapannya    adalali   benar,    akan   tetapi    mereka
merubahnya  dan  menanbah-nanbahnya."  At-Timidzi  menilainya
hadils hasan shahih.

4J    Kfea!ffea/   artinya    mengambil    sesuatu    dengan    capat.

Dikatak:ar+  khathafa,  thathife,  khaththafa,  khiththof;a,  dan  asalnyal
dalam  huruf-hunif  yang  ditasydidkan  adalah  z.AAf¢fAcz/cz,  maka  fa `

diidghamkan pada fAa `, karena ia bersaudara,  lalu kfoa ` di/&fAafokan,

karena harakat  fa `  diletakkan  kepadanya.  Yang  mengfacrs7iaAkannya,

karena  bertemunya  dua   sukun.   Orang   yang  mengfaczsrtzAkan   fAcz`

mengikutkan harafr dengan faczsrafr.

g};,k  3);i  ;:9S   ..Maha  ia  dikejar  oleh  suluh  apt  yang
cemerha#g,"  maksudnya,  bersinar.  Demikian  yang  dikatakan  oleh
Adh-Dhahhak,   AI   Hasan,   dan   lainnya.   Ada   yang   mengatakan,

26° Lib. Tafsir surah AI Hijr ayat 18.
26` Lib. Tafsir surah Saba` ayat 23.



"Mcksudnya  bintang-bintang  berapi  yang  mengejar  mereka  hingga

menj?tuhkan mereka di laut."

Ibnu   Abbas   berkata   tentang   suluh   api,   "Suluh   api   itu
membckar  mereka  tanpa  mematikan,  dan  ia  bukan  suluh  api  yang
dilemparkan kapada manusia dari  bintang-bintang  yang tetap,  yang
ditunjukkan dengan  gerakannya yang terlihat.  Bintang-bintang yang
tetap beljalan dan tidak dapat dilihat gerakarmya karena jauhnya, dan
hal   ini   telah   dijelaskan   sebelumnya.   Jamak  dari  ryz.Aaab   adalch

p;efA"b.   Sedikit  sekali  dikatakan  ap;AzbaA  dan  ini  tidck  didengar
dalam perkatann orang Arab.

££lf makrmya bersinar.  Demikian  yang  dikatakan  oleh  Al
Hasan, Mujahid, dan Abu Mijlaz.

AI Althfasy menrisahkan tentang janaknya,  p/!fAzfb,  tszfgefb,
tsawaaqib, dan tsiqaab. AI Kisdr± rmengivsali\uni, "Tsaqabat an-naaru,

tatsaqqub,  tsaqaabch,   tsuqu:uban.  idza  ittaqadat  (ppathia  api  irfu
menyala),  w atsgabfuAa a»a  (dan aku yang menyalckannya).  Zaid
bin  Aslan  berkata tentang  :rjdl  ,  bahwa  itu  adalal  a/  musf&zfgad

(yang   dinyalakan),   dari   perkataan   mereka,   atsgz.b  zandafa   atau
isf¢e.gz.d z!araha (nyalakan apinu). Demikian yang dikatakan oleh Al
rmasy.



Firman AI]ah:

©*j¥€jckc€.r€£:£6iEcridr€riEL±iii#Lr
i6`€$1'\Sjj©6#if.¥' ;b-©f2,Jifj€j±€
€ifgci,i59i©#fey€i.[i£5!D'B;'©f¥L±:£S.

©6;5fy.i6j-Gi:ji©6j#'6siaej
``Maka tanyakanlah kapada mereka (musyrlk Mekkah), '4pckah

mereka lebih kukuh kejadiannya atoukch apa yang telah Kant
ciptakarl irfu.` Sesungguhnya Kami telah menciptakan meneha dart

tanah liat. Bahkan kamu menjadi heron (terhadap keingkaran
mereka) dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka

dibei.i pelejaran mereka tiada mengingatnyQt. Dan apabtla mereka
meLihat sesuatu tanda kebesaran A[Ilah, mereka sangat

menghinakan. Dan mereka berkata, 'Ini tiada lain adalah sihir yang

nyata.' Apakah apabiLa kami telch matt dan telah menjadi tanah
serta menjadi tulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan

(kembdi). Dan apakah bapak-bapak kami yang telah tendhuhi
/aAou dz.ba»g*z.Zfo7I p«/aJ?. " (Qs. Ashrshaaffaat [37] : 11-17)

Fiman   Am    SWT,    #Lr    "Mafa    fany8fa»/aA,"
maksudnya,  tanyakanlch kapada mereka, yalmi  penduduk Makkah,
berasal dari kata isfz#aa ` a/ mzf/fz.I. Meminta fatwa kapada muffi).~Eif-.SF}l:fi-'3ij}"Apakahmerekalebihkukuhkyadiannyaatourih

ape ya»g fe/aA  Kamz.  czptoha»  z.fef."  Mujahid berkata,  "Mcksudnya,

+I+(?:   i



dari penciptaan Kami,  saperti  langit dan bumi,  gunung-gunung,  dan
lautan.»262

Ada yang mengatakan, `Temasuk di dalamnya malaikat dan
umat-umat yang terdahulu."263 Hal itu karena AIlah memberitahukan

tentang mereka dengan lafazh J`. Said bin Zubair berkata, "Malaikat."
Ulama laimya berkata,  "i: adalah umat-umat  yang terdahulu,  dan
mereka   telah   binasa   yang   lebih   kukuh   penciptaannya   daripada
mereka."

Ayat  ini  diturunkan berkenaan dengan masalah Ubal bin AI
Asad bin Kaladah. Disebut Abu AI Asad karena sangat kerasnya dan
kuatnya, sebagalmana yang akan dijelaskan dalam surch AI Balad. hi
sapertifimanAIlahSWT,¢13terdrj{±=ic±;<Y.tj±S:<±J{€rj
`.Sesungguhnya  penciptaan  langit  dan  bund  lebih  besar  daripada

P.::g*';:b.hdrso,::=#yyaapa:'ait#£hj')|#gr'#3.

*S,fij)±Ji,;S±="Sesungguha,yaKanitelahmenciptakanmereka
darz. f¢naA /rdf," maksudnya, e£'Y yang len8ket. Demikian dikatakan
oleh Ibnu Abbas. Di antaranya saperti perkataan Ali RA,

Beldyarlch, sesungguhnya Allah membekalimu dengan ke:hatan

danakhlakyangbalk,sermatelchme|ekatpadanu.266

262 Atsar ini diriwayathn oleh Ath-Thabari dalan Tafsimya (23/27), dari Mujahid

dengan lafazh, "Langit bumi, dan gunung." Denrikian dischutkan oleh An-Nvihhas
dalam Wa 'anz. A/ gifr`an  (6/14),  dari Mujahid dan Adh-Dhahhak,  dengan lafach,"Hgritenbd¥a¥td=had;ti'oiehAthJThabari,|bm]Katsir,danAn-Nulhasdalam

"a:aFi,nff#=Faeff7:]:[:i:::M-a=f:5,40,
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Qatadah  dan  lbnu  Zaid  berkata,  "Malma   tT2jY€  adalal'>_,
(melekat)." AI Mawardi berkata,267  ``Perbedaan antara jp'Y
adalah  bahwa  j€'Y  yaitu  yang  telah  len8ket  antara  satu  dengan
lairmya.   Sedan8kan   Cj`Y   yaitu   yang   melekat   kapada   apa   yang
dikenainya. Thmah ber'katay " E2jty€ artinya aj (melekat)." Said bin
Zubair berkata, ``Maksudnya panas melekat di tangan."

€
Mujahid  berkata,    F2jY  artinya  i)i   Qarus).   Chang  Arab

berkata, i}$ 3 .+jq :;!? (tanah liat), di sini ba` diganti dengan'mz.in. ini
sana saperti perkataamya, ,i)i i +]iY yang nana ba ` diganti dengan
mz.in. +jful juga berarti c+d` (yang tetap). Orang Arab berkata,   3®

+Jj'Yir|;p;;flJl(sesuatuitu`menjaditetap)daninilebihfasihdaripada

ijY . iin-Nabi8hal berkata:

Janganlch kanu mengira setelah kebalkan itu tidak ada kebaikan,

Danjanganka:rmmengirakejahatanitutetap.268

AIFana`269mengisahkandariorangAcab,+Jj'Y:£?berartiijY,
. ir5^l` artinya `=+dl. Orang Arab berkata, elf i 9' 'lr3g£ C7ii saperti  +J
erj3}'3+jL£.Abu'AIJarrahmelantuhkansyalrtentanglafach`Tiitl,

Jika ini terbuat dari anggur dan aku masih meminumnya,

maka sesungguhnya aku telch beThenti dart minum anggur.

Kepala pusing, tulang rctak, hati sedih,

Dan rasa sakit dalam perut tetap ado.270

267 I.ih. Tafsir AI Mawardi (5/40).
268 Bait ini terdapat dalan fisan .4/ 'And (entri: lazfoa), A/a/.ae ,4/ 9t.r`ap, 2/167,

Tafsir AI Mawardi (5/41), Wa 'anz.  A/ g.fr`an, karya An-Nulhas (6/15), dan Tafair
Ath-Thbari (23/28).

2cO Lib. Ma 'ani AI Qur`an (21384).
270 Kedua bait syair ini terdapat dalam fisa# A/ 'Arob (enti: labata). Bait pertama

terdapat  dalam ASA-SAz.AAaA  (I/217),  dan  bait  kedun  terdapat  dalam «a'¢»z.    A/
gwr`an, karya AI Farra` (2/384).



I+givl juga berarti dr4fro` seperti +jwl . Demikian diriwayatkan
dari AI Ashma'i dan dikisahkan oleh AI Jauhari.271  As-Suddi dan AI

Kalbi  berkata  tentang  +jitl  bahwa  ia  adalah  ul+t  (yang  mumi).
Mujahid  dan  Adh-Dhahh'ak berkata,  bchwa  Hful  berarti  c;Zfl  yang
berbau busuk.

Fiman  Allah  SWT,  f2;J££j   ±±;  j€±g   "BaAha#  hamw
mdyadi    heron    (terhadap    keingkaran    mereka)     dan    mereha
me#gftz.#aha"   hamw."   Ulana   Madinch,   Abu   Amru,   dan   Ashim
membacanya  dengan /¢£foc}ft  fa `  sebagai  pembicaraan  kepada  Nabi

SAW, atau bahkan kamu menjadi heran ferfacld¢p 4ez.7Ighara7I mereA¢

dengan apa yang diturunkan kapadanu saperti AI Qur`an dan mereka

justru   menghinaniu.   gz.ra`afa   itu   adalch   qz.ra`¢fo   Suraij   dan   dia
mengingkari  gz.ra `afa  dengan d"clmmaA.  Dia berkata,  "Sesungguhnya

AIlah tidak pemah heran kepada sesuatu, melainkan orang yang tidak
mengetchui yang akan heran."

Ada   yang   mengatakan,   `Malmanya,   bahkan   kanu   heran
terhadap  pengin8karan  mereka  yang  mengin8kari  pengutusanmu."
Para  ulama  Kufch  kecuali  Ashim  membacanya  dengan  d%am"¢fo
huruf f¢ `,272 dan qz.ra `aA ini dipi|ih o|eh Abu Ubaid dan A| Farra`,273

dan   ini   yang   diriwayatkan   dari   Ali   dan   Ibnu   Mas'ud,   juga
diriwayatkan  oleh  Syu'bch  deri  AI  A'masy,  dari  Abu  Wa'il,  dari
Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia membaca tiat£ |{ dengan d7!amma[fa
a`.

Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas,  AI  Fara`   berkata  tentang
fiman  AIlah  SWT,  f2jJ±:rj   ±±£  j±€   "BaAhan  ham"  me»/.adz.

I" I:HL Ashshihhah (11211).
272 g}ira `aA dengan to ` juga mwfawa#.r sebagainana dalan I4J J7na' (2/745), dan

ra2q3n.2£n#a#;Ai|d:€:n(2/384).



heron   (terhadap   keingkaran   mereka)   dan   mereha   menghinckan
hamw."  Orang-orang  membacanya  dengan  #crsfoclb  OlczffaczA)  pada  f& `

dan  ada juga  yang merafa'kannya  (membacanya dengan  d7!czm7#crA).

gz.rcz `¢fo dengan ra/cz ' 1ebih alni sukai, karena ia diriwayatkan dari Ali,
Abdullah, dan Ibnu Abbas.

Abu   Zckariya  AI   Farra`274   berkata,   "Yang  mengherankan

adalah   jika   keheranan   itu   dihubungkan   kepada   Allah,   karena
maknanya pada Allah bukan seperti maknanya pada haniba. Demikian

juga dengan fiman Allah SWT, fo,'cf|;i:€'S{  "4//&A aha» /memba/asJ
o/ofro7I-o/oha# mereha,"275 dan itu malmanya apa yang dilakukan oleh

Allah tidak seperti yang dilakukan oleh hamba. Dalam hal ini terdapat

penjelasan  hasraA,  sebagaimana  yang  dikatckan  oleh  Suraih,  yang
mana dia mengin8kari gz.rtz `aA dengan kfzsrzzA.

Jarir dan AI A'masy meriwayatkan dari Abu Wa'il Syaqiq bin
Salamah, dia berkata: Abdullah, yalmi Ibnu Mas'ud membacanya,   |f'rff3Lfi'tife.

Syuraih  berkata,  "Sesungguhnya  Allah  tidak  heran  terhadap
sesuatu,  melainkan  hal  itu  akan  membuat  heran  orang  yang  tidak
mengetahui.»276

AI   A'masy   berkata,   "Saya   lalu   menyebutkannya   kapada
Ibrahim,    dan    dia   berkata,    'Sesungguhnya    Suraih   heran    akan

pendapatnya.'   Abdullah   lebih   mengetahui   daripada   Suraih,   dan
Abdullahmembacanya,£=£j€€€.

?'_._ Lib. Ma 'ani AI Qur`an (21384).

:;:QAsri:]Bfqa£[§]i]::ridandisebutlrano|ehAn-NuhhasdalanMa'anz.A/

g"r`a" (6/15).



AI Harawi berkata, "Sebagian dari imam belpendapat bahwa
makna  firman Allah,   £=€ j±€   adalch bahkan  kamu membalas
keheranan mereka, karena Allah memberitahukan tentang mereka di
lebih dari  satu tempat dengan keheranan terhadap  kebenaran.  Allah
kemudianberfiman,*;;3;;;:F£~€®it;€p''D&»merefaaAera»harena
mereka   kedatangan   seorang   pemberi   peringatan    (rasul)    dari
ha/a#gr»  mereha,'277  Allah  SWT juga berfirman,   SG fjij  `±£    6`>
` Sesungguhaya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.`

;;:;};;;dL~CL;3i5il=;=ur,\:lI,6gf'Paf«ZhaA7»e#/.adz.feAer¢»a#bagz'
manusia bchwa Kami mewahyukan kepada seorang lakl-laki di antara
mereha.'278AllahSWTberfirman,<jfj<€€'B¢faha#hamwme#/.od!.
Aercz77,' maksudnya, membalas mereka dengan keheranan.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  hilah kesempumaan  malma

perkataan  AI  Farra`  dan  dipilih  oleh  AI  Baihaqi.  Ali  bin  Sulaiman
berkata, "Makna dua gz+cz `czfa itu sana." Maknanya, katakanlah wahai

Muhammad, bahkan kamu heran. Karena Nabi SAW diajak berbicara
oleh Allah dengan AI Qur`an.

An-Nulinas  berkata,279  "Pendapat  ini  balk  dan  penyanaran

pendapat  itu banyak."  AI Baihaqi berkata,  "Pendapat  yang pertama
lebih benar." AI Mahdawi berkata,  "Bisa juga pemberitahuan AIlah
tentang  diri-Nya  dengan  keheranan  itu  menunjukkan  bchwa  Dia
menanpakkan perkara dan kemurkaan-Nya kapada orang yang kufur
kapada-Nya,   dan   ini   kedudukannya   seperti   keheranan   terhadap
makhluk-makhluk  itu.   Sebagaimana  peniberitahuan  Allah  tentang
dirinya dengan tertawa kapada orang yang diridhai-Nya -sebagainana

yang dinyatakan dalani hadits Nabi  SAW- menunjukkan bahwa Dia

:;#EiT=#:,8!]::i.rt(3,4|3)



menampakkan   keridhaan-Nya   kepadanya,   dan   ini   kedudukannya
seperti  kedudukan  tertawa  terhadap  makhluk-makhluk  itu  sebagai
bentuk maj az.

AI Qahrawi berkata, "Dikatakan makna, *rj 'lrjt; atau Allah
ridha dan memberikan pahala. Disebut keheranan, padchal sebenamya
bukanlch  keheranan,  sebagaiman  Allah  SWT  berfirman,  3ri{  ±g±i;
"Dan   Allah   menggagalkan   tipu   daya   itu."Z8°   M:aim:anya,   A;ILch

membalas tipu daya mereka. Hal ini saperti dalam hadits,

ife5£3*~1J,*rJ,-
"Tuhan-mu  heron  dengan  kegelischanmu  (di  kala  tertimpa

rrusibah) dan keputus asaanmu."Z8\

Keheranan    j.uga    bisa    berarti    teriadinya    perbuatan    itu
merupckan sesuatu yang besar di sisi Allah, sehingga makna fiman-
"yal,'<;±J6bchkanperbuatanmerekadisisi-KIAbesar.

AI Baihaqi berkata, "Makna ini menyerupai hadits Uqbch bin
Amir, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

:# @' .L*, +Lf ir *rJ ,L=
• Tuhan-mu heron kapada seorang pemuda yang tidak memiliki

kecenderunganmengikutihowanofsuI."2;$2

Demikian saperti yang diriwayatkan oleh AI Bukhari, dari Abu
Hurairch, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

LLrfuig2iinoi'.#OA.:£jir&i+L£

280 Qs. Al Anfaal [8]: 30.
28] Disebuthan oleh Ibnu AI Atsir dalan i4#-IVz.Aa};aA ( 1/61).
282HaditsinidiriwayatkanolehAhmaddalam,4/Mus»ad(4/151).



"Allah  heran  dengan  suatu haum yang masuk surga  karena

dirantai.nz$3

AI   Baihaqi   berkata,   "Makna   hadits   ini   dan   hadits   lain

sepertinya,   bahwa  Allah  men8herankan  malaikatnya,   karena  Dia
memuliakan   dan   menyayangi   hanba-hanba-Nya,   ketika   mereka
diarahkan  untuk  berinan  kepada-Nya  dengan jalan  belperang  dan
ditahan   serta   dirantai,   sehingga   apabila   mereka   beriman,   Allah
memasukkan mereka ke dalam surga."

Ada yang mengatakan, "Malma  £=€ j€±€  adalch bahkan
kamu mengin8kari." Demikian yang dikatakan oleh An-Naqqasy.

AI Husein bin AI Fadhl berkata, "Keheranan dari Allah adalah

penrin8karan  terhadap  sesuatu  dan membesar-besarkannya,  dan  ini
adalah bahasa orang Arab. Dinyatckan dalan hadits,

ifef3*`1*#,L=
``Tuhan-mu  heran  dengan  kegelisahanmu  (di  kala  tertimpa

musibah) dan keputus asaarmu."

f2jJffi9'   "Dan   mereka   men9hinckan   kanu."   Ada   yang
mengatckan,  "w¢cf adalah wcz" froa/ (untuk menyatakan keterangan),

atau    kaniu    heran    terhadap    mereka    dalam    keadaan    mereka
men8hinakanmu."   Ada   yang   mengatakan,   "Perkataan   itu   telah
sempuna pada firman-Nya,  €J±£ j€€€ . Allah kemudian memulai
lad firman-Nya,  f2jJ£:{L'}` atau mereka menghinakanmu atas apa yang
diberikan  kepadaniu,  jika  kanu  membacakannya  kapada  mereka."
Ada  yang  mengatakan,  `Mereka  mengolok-olokmu  apabila  kamu
mengajak mereka."

283 HR. A| Bu|chari dalan pehochasan tentang jihad, bab: nomor 144, Abu Daud

dalam AI Jihad, bab:  114, Ahmad dalam A/ Mus#ad (2/302), dan ........... „



Fiman  Allah  SWT,   I;r3  15ky'   "Da!H  apabz./a  mereha  dz.berz.

pe/cz/.czrtz#,"  maksudnya,  diberi  nasehat  dengan  AI  Qur`an  menurut

pendapat Qatadah, FK.4 "mereha tiada mengingatnya," "cksndnya.

mereka tidak mengambil manfaatnya.

Said  bin  Zubair  berkata,  "Maksudnya,  jika  mereka  diberi

pelajaran  teljadilah  saperti  apa yang teljadi pada orang-orang yang
mendustakan  sebelum  mereka,  yaitu mereka berpaling  darinya  dan
tidakmempelajarinya."

'-Z:.k.   .\jkL i>ti     ..Dan  apabila  mereka  melihat  sesuou  tanda

febesar¢7!  4//aA,"  maksudnya,  mukjizat,   6j±:iji.  ``mereha  sangaf
me7!gAz.»aha»,"    maksudnya,    mereka    memperolok-olok    menurut

pendapat   Qatadch.   Mereka  mengatakan,   bahwa  itu  adalah  sihir.
Istakhira den sahiara benatji saped:i istaqarTa dan qarra, ista'jaba
dan   `a/.z.ha.  Ada  yang  mengatakan,  "   6|2£:iji>  maksudnya  mereka
mengajak     yang     laimya     untuk     menghinakannya."     Mujahid
mengatakan,   `Malmanya   ndalah   mereka   menghina."   Ada   yang
mengatakan bahwa ayat itu sebagal penghinaan.

S=A±3±  S\,Tfi£ S^=TS3966  ..Dan mereka berhata,  "Ini tiada lain

ado/aft  sz.fez.r  )J¢ng  #);af¢,"  maksudnya,  ].ika  mereka  tidak  mampu

menghadapi  mukjizat-mukjizat  itu  dengan  sesuatu  apapun,  mereka
berkata,  "Ini  adalah  sihir,  takhayyul,  dan  tipuan."  \=i, lsei  "4prhaA
¢pczbz./a ha7"I. fe/aA mafz.," maksudnya, apakah kami akan dibangkitkan

apabila kami telch mati? Ini merupakan pertanyaan penringkaran dari
mereka dan juga sebagai pen9hinaan.

'bif§H(\  #fir!K.'1}   .`Dan  apakah  bapak-bapak  ka:nd  yang  telah

ferdariw/w /a!ha# dz.ba#gfa.ffa7I pw/cr/? " atau apakah bapak-bapak kanii

terdahulu juga clan dibangkitkan? a/zJ I.sfzjgivam masuk kapada huruf
afriLa/



Nafi'  membacanya,  U3tT  Ji dengan swfu.»  wczz/,  dan  ini  telah

dijelaskan sebelumnya dalan surah AI A'raaf,284 dalam firman Allah

SWT, t±fi.tJ£:iJ,`,ij  maksudnya, apakah penduduk negeri-negeri itu
merasa anan.

Firman Allah :

i)'bfy'©6#;f\s5:'J±jj€L;5c>=L€g©6rfe`:Ff¥i=#

© 6j3£ a,ch>  ;r:dp€f !2.i i£: iis © ~¢jif ffj ifr cej;.
`CKatakanlah, 'Ya, dan kamu akan terhina.' Maka sesungguhnya

kebangkitan tw hanya satu teriakan sdya; maha tiba-tiba mereka
melthatnya Dan mereha berkata, 'Aduhal celakalah kita! ' Inilah

hart pembalasan. In{lah hari keputusan yang kamu selalu
me"d#sf¢*¢H#ji¢." (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 18-21)

:'-:-'jFirman AIlah SWT, "Kafafacz#/aft,  'ycz'," maksudnya, ya

kamu  akan  dibangkitkan.   '6J±`:  i;ij   "I)a»  ham%  aha«  ferAz.»a,"
maksudnya, kecil dan hina, karena jika mereka melihat teljadinya apa

yang mereka ingkari, maka tidck mustahil mereka menjadi hina.

Ada  yang  mengatakan,   ``Maksudnya,  kiamat   akan  teljadi,
sekalipun kamu tidak menyukainya. hi merupakan sesuatu yang nyata
sekalipun pada hari ini kamu mengin8karinya."

%'5e{9 2o;;i :±,C:;S ..Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya

saJzf   ferz.aha7.  scz/.a,"  maksudnya,   dengan   satu  kali   terickan   saja.

Demikian  yang  dikatakan  oleh  AI  Hasan,  yaitu  tiupan  san8kakala

284 Lib. Tafsir surah AI A'raaf, ayat 98.
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yang kedua. Adapun terickan itu disebut ¢z-za/.7ia!A, karena maksudnya
adalah   hardikan.    Maksudnya,    orang   kafir   itu   dihardik   saperti
dihardiknya unta dan kuda ketika digiring.

berdiri.%Fa,`:!`s`::g:zGda:I.a:e:.ekr::eTii'::::robya¢::-,ck::Tory:
Ada yang mengatakan, "Malmanya mereka menunggu apa yang akan

=:ya:erE¥m&.ej;kaj;£fd£#g2±en,g\:tS¥.¥;afhi,I.bsaT#:brtaf
terbelalaklah  mata  orang-orang  kafir."28S   Adal  yaIT8  "eng;atalun,
"Maksudnya,   mereka   melihat   kapada   kebangkitan   yang   meneka

in9kari.„

Fiman  Allah  SWT,   ~q?i r=*:   ife   Csj;. ty'b€„'    .`Dart  merefa
berkata,  'Aduhai  celakalah  kita!'  Inilah  hari  pembalasan." M:eitcka
menyerukan kecelakaan bagi diri mereka sendiri, karena mereka pada
saat  itu mengetahui  apa yang teljadi terhadap mereka.  Ia ma»sAe/b,
karena ia masAdar menurut para ulana Bashrah. AI FaITa` men8klaim
bahwa maknanya \1j;. dan waz./ berarti kesedihan.

An-Nulihas   berkata,286   "Seandainya   saperti   apa   yang   dia
katakan niscaya ia munfashil, dan ia di dalam Mushaf muttashil, dan
kami tidak mengetahui seseorang menulisnya kecuali muttashil."

¢j)i rfJ "J7¢rz. pemba/asa», " yaitu hari dihitungnya anal. Ada
yang mengatakan, `Hari pembalasan."

<±..±gc,ch>;ru;Si±;:ii'F3.\S6,..Inilahharikeputusanyang
hamzt  se/a/w  7%e7Idasf¢faczn#);a."  Ada  yang  mengatakan,  "hi  adalch

perkataan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, atau inilah hari
yang telch kami dustakan."

=s:.#lfyar[2a]n]:(;z74.14).



Ada  yang  mengatakan,  "hi  adalah  perkataan  Allah  SWT
kepada mereka. "

Ada   yang   mengatakan,   "hi   adalah   perkataan   malaikat,"
mcksudnya,   inilch   hari   kaputusan   antara   manusia,   mcka   clan
dijelaskan siapa yang benar dan siapa

#ha.±2g]"deS"Se8Olonganmasuk

yangsalah.Mcka,3ffl`c3|3j±j
surga  dan  segolongan  masuk

Firman Auah:

~fii;p'jdr,©fp#Sfrj#£f5grri#€ii;±±tS
y'3tzG©6tE£€rfi!j±'ifi,p'©p±f±fejffpii`6

6J€~c±'qi;S.pefj3'L:©6LanJfi#.f¢j;;©6j#Lf

a*~j:ifj3jc*Tly`L£©Of.i9fiti;.L:#pe!tj6©
G¢S=©a3±;'6;€fi;;£Iitfj3:a'6gGj©
j~*±'*f£6©6fgr6!#;i;'#©6#fu'6£±GLp'jj
\sfi3gifr€£©dy#.`!j£:di,`ifg£©:rgr'9\ii.i

:-'e  .i Jrfufy€£ij'£~y'#jj~

"(Kepada malalkat diperiutahkan), kumpulkanlah orangcorang

yang zhalim bersama teman sejowat mereka dan sembahan-
sembahan yang selalu mereka sembah, seLaln AIlah; maka

tunjukkanlch kapada mereka jaLan ke nerakQL. Dan tahanLah

287 Qs. Asy-Syuuna [42]: 7.
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mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan
ditanya, 'Kenapa ko[mu tidak tolong-menolong?' Bahkan mereka

pada hart itu menyerah dirt. Sebahagian dart mereka menghadap
kepada sebahagian yang lalm berbantah-bantchan. Peng{kut-

pengikut mereka berkata a.epada pemimpin-pemimpin mereka),
'Sesungguhnya kanulah yang datang kepeda koimi dari kanan.'

Pemimpin-pemimpin mereka menjowab, 'Sebenarnya kunulah yang
tidak beriman.` Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu,

bahkan kamulah koum yang melqanpoui batas. Maha pasttlah

putusan (adzab) Tuhan kita menimpa atas kita,. sesungguhnya kita
akan merasakan (adzab itu). Maka kami telah menyesatkar. kamu,

sesungguhnya kami adalah orangroTang yang sesat. Maka
sesungguhnya mereka pada ho[ri itu bersama-sana dalam adzab.
Sesungguhnya derhikinlah Ko[mi berbuat terhadap orangrorang

yang berbuat jahat Sesungguhnya mereka dahulu apabila
dikatakan kepada mereka, 'Laa ilaal.a ilLaLlah,' (Tiada Ilah yang

berhak disembah melalnkan Allah) mereka menyombongkan dirt."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 22-35)

FirmanAIlahSWT,;{;:£f5{;ILfi9ii!;±=j."tKepadamaJa!.fat
diperirttahkan),  'Kumpulkanlah  orang-orang  yang  zhalim  bersama
fe"cz# se/.awclf me7ieha '." hi adalah perkataan Allah kapada malaikat.

{jfi:i   "K"mp"/ha#/aA, "  orang-orang  musyrik.   ;€€:j}f5   "Bers¢ma
femcz7€ se/.¢waf me7-eha, " teman-teman mereka sesama orang musyrik.

Kemusyrikan adalch zhalim. Allah SWT berfiman,  jifaJ' J±;;Pf €±
»:±± " Sesungguhnya mempersekutu:ken (Allah) adalch benar-ben;r
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fezAa/I.ma#  );a#g  besar."288  Jadi  orang  kafir  dikumpulkan  bersama

orang kafir. Demikian dikatakan oleh Qatadch dan Abu AI Aliyah.

Umar bin Khaththab berkata tentang fiman Allah SWT,  {#i:i

;;;±Sif9 i!S± '®.f a  "(Kepade malalkat diperintahan), 'Kunpulkanlch
orang-orang  yang  zhalin  bersaniia  teman  sejowat  mereka'."  Tfira
berkata, "Orang yang berzina bersana orang yang berzina, orang yang
meminum khaner bersama orang yang meminum khaner, orang yang
mencuribersanaorangyangmencuri."IbnuAbbasberkata,";€£±j}fB,

yaitu orang-orang yang serupa dengan mereka." hi kembali kapada
pendapat Umar.

Ada yang mengatakan, " [€€:3}f5 maksudnya istri-istri mereka

yang  setuju  terhadap  kekufuran."  Demikian  yang  dikatakan  oleh
Mujahid dan AI Hasan, dan juga diriwayatkan oleh An-Nu'man bin
Basyir, dari Umar bin Khaththab.

Adh-Dhahhak   berkata   ";;;:±;fB   maksudnya   teman-teman
sejawat  mereka  dari  kalangan  syetan."  hi juga pendapat  Muqatil,
"Setiap orang kafir dikunpulkan bersama syetannya dalam keadaan

dibelenggu."

fi^ 9L)'> cf,© 'bD'g£   .(Sg€6 "Dan sembahan-sembahan yang
selalu  mereha  sembah,  selain  Allah,"  "altswhys,  saped;i befualar
berhala  syetan-syetan, dan iblis-iblis.  F±{j` ±fe  j! fife`6  "Mafa
tulyu:kkanlah kepada mereka jalan ke ner.aka," mckshndnya, gjinalah
mereka ke ncka.

Ada yang mengatckan,  ``f#br atau tunjukkanlah mereka..'
TINE:atckap  Hadattwha  ilo  ath-thariiqi,  wa  hadaituha  ath-thariiqa,
maksudnya da/fafefAaf  `o/az.Az. (aku menunjukkannya kapadanya).

2cO QB. -[31]: 13.
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Fiman Allah SWT,  3j;:L€ rff!iife,;   "Da# faAa#/aA "ereke

(di tempat perhentian)  karena sesungguhnya mereka akan ditanya."
Isa bin Umar mengisahkan gz.ra `a!A i{ji dengan /&fAczA Hamzch.289 A|

Kisa`i    berkata,    "Maksudnya,    karena    sesungguhnya    mereka."
Tytsatalran,   waqcftu   ad-daabch   aqifwha   waqf;an  fiowaqaftu   hiya
i4Jelgwzi/&»  (aku  menghentikan  binatang  dengan perhentian).  Jadi,  ia

bisa  menggunakan  objek  dan juga  bisa  tidak  menggunckan  objek.
Maksudnya,   tahanlah   mereka.   Ini   teljadi   sebelum   digiring   dan
dimundurkan.    Maksudnya,    hentikanlch    mereka    untuk    dihisab,
kemudian giringlah mereka ke neraka.

Ada  yang mengatakan,  "Mereka diSring ke neraka terlebih
dahulu, kemudian dikumpulkan untuk ditanya, jika mereka telch dekat
fee "erdsal."  'oS!}:1 rfe"Karena sesungguhnya mereka akan ditanya, "
tentang   anal,   perkataan,   dan  perbuatan  mereka.   Demikian  yang
dikatakan  oleh  AI   Karzhi   dan  AI  Kalbi.   Adh-Dhahhck  berkata,
"Ditanya tentang dosa-dosa mereka."

Ibnu  Abbas  berkata,   "Mereka  ditanya  tentang  /aa   I./aaAa
I.//cz//aaA."   Diriwayatkan   darinya  juga,   "Mereka   ditanya   tentang
kezhaliman yang dilakukan terhadap makhluk." Dalan hal ini semua
terdapat  dalil  bahwa  orang  kafir  dihisab,  dan  ini  telah  dijelaskan
dalan surali A| Hijr.290

Ada yang mengatakan, "Mereka ditanya, fa, J5ce±j .f3g jf
"Apakah  belum  datang  kepadanu rasul-rasul  dari  golongan  kanu

se7|dz.rz.,"291 untuk memberikan hujj ah?.

289 gz+a `aA dengan Hanzah disebutcan oleh An-Nulhas dalam /'rob 14J gzlr`an

(3Jfl£)#atsini£:ti:m#'#g:;.:int92.
291 Qs. A| An'aan [6]:  13.
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'Q9±;:;&S.fat"Kenapahamutidaktolong-menolong?"sedergri

celaaan dan cacian, atau sebagian dari kalian menolong sebagian yang

lain, lalu mencegahnya dari adzab Allah.

Ada  yang  mengatakan,  "Ihi  adalch  isyarat kepada perkataan

;ob,:„:g„a[y:::a:::g:,g„Bya¢d„:'p#Lgag.,2;Zaz:aidyaa'¢:d::£
ftz»czasAcza!7"ct72,   lalu   dibuang   salah   satu   dari   dua   fa`   itu   untuk

meringankan."

Firman Allah SWT,  6j*IL' f#.i ¢ Jf "BaAha# mereha pod¢
feczrz.  I.fw  me#);era!ft  dz.rz.."  Qatadch berkata,  "Mereka menyerah  dalam

hal disiksa dengan adzab Allah." Ibnu Abbas berkata, "Mereka tunduk

dan hina." AI Hasan berkata, "Mereka takluk." AI Alchfasy berkata,
"Mereka    menyerahkan    tangannya."    Adapun    maknanya    saling

berdekatan.
'bJ'5i:i.J#S.'FJS'5Sk6.`Sebahagiandarimerehamenghadap

kepada  sebahagian  yang  lain  berbantah-bantahan."  MeFTek; :a  salin8

berbantchan dengan hubungan rahim. Maka salch seorang dari mereka
berkata,  "Aku  memohon  kapadamu  dengan  hubungan  rahin  antara
aku dan kamu,  agar kalnu memberi manfaat kepadaku.  Maksudnya,
kanu  gugurkan bagiku  hakmu  yang  ada padcku,  atau  berikan  aku
kebaikan." Dan, ini jelas, karena sebelumnya, ;{=E¥ €l=ji % "Maha
tidaldah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hart itu:.2:93
Atau hubungan nasab di antara mereka tidak bermanfaat bagi mereka,
sebagaimana     yang     dinyatakan     dalam     hadits,     "Seszf#gg7fA7!);a

seseorang akan dibchagiakan dengan hck yang ado pada ayah atou

;i8::#&#:#ir,o,.
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anckn:ya, lalu dia mengambil darinya, karena ia adalah kebaikan dan
keburukam."

Dalam    hadits    lain    dinyatakan,    "4//aA    mengusz.Az.   pare

pemimpin yang  pernah  melakehan  kezhaliman  kepada  soudaranya.
balk berupa harta maupun kehormatan, lalu dia mendatanginya dan
meminta untuk dihalalkan sebelum dia dituntut dengannya, kemndian
diarnbilkan dart kebaikannya. Jiha dia tidak memiliki kebatkan, maka
keburukan orang yang menuntut ditambahkan kepadanya.'.tr94

6J€~CS;'disiniadalahsebagiandarimerekaberbantah-bantahan
dengan     yang     lain     dan     menjelekkannya    bahwa     dia    telah
menyesatkannya atau membukakan untuknya pintu kemaksiatan. Hal
itusebagalmanayangdijelaskanpadaayatsetelahnya¢CJ?j8;gigL

rf.`Sesungguhnyahamulahyangdatangkepadakanddariiranan."
Mujahid  berkata,   "hi   adalah  perkataan  orang-orang  kafir

kapada   syetan-syetan."   Qatadah   berkata,   "Ini   adalah   perkataan
manusiakepadajin."

Ada yang mengatakan, "Ini adalah perkataan pengikut kapada

yj3?Tdij=;ny3;D#;a:+;al;;;fim=~AI±Jife;yT2ckf:D!'!

(alangkah  hebatnya)  kalou  kanu  lihat  ketika  orang-orang  yang
zhalin  itw  dihadapkan  kepada  Tuhan-Nya,  sebagian  dart  mereka
menghadapkanperkataankepadasebagianyang|aln'."2:9S

29' Hadits  dengan malmanya  diriwayathn oleh As-Suyuthi dalan t4J /anz. ' i4/

Kabz.r  (2/2163,  2164)  dari  riwayat  Abu  Daud  Ath-Thayalisi  dan  AI  Bukhari,
ME§¥.g;:ba4ti?4Fi¥.Dinhakrty"HasawhaAz.AdariAbuHurairah»



Said berkata dari Qatadah, ``Maksudnya, kanu datang kepada

kani melalui jalan kebaikan dan kamu palingkan kani darinya." Hal
serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ada yang mengatakan, "Kamu datang kapada kami dari kanan

yang kani sukai, dan kami berharap agar kanu memberikan nasehat
kepada  kami."  Orang  Arab  biasanya  optimis  dan  berharap  dengan
sesuatu yang datang dari kanan.

Ada  yang  mengatakan,  " ;#.i Q£  1?ij.I:  maksudnya  kamu
datang kepada kanri seperti datangnya orang yang apabila bersumpah,
kami membenarkannya." Ada yang mengatakan, "Kamu datangi kani
karena  utang,  1alu  kanu  memudali-mudahkan  kapada  kami  urusan
syariat dan membuat kami lari darinya."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Pendapat  ini  baik  sekali,
karena akibat hutang ada kebaikan dan kejahatan. Dan, sumpah adalah
hutang. Maksudnya, kanu menghiaskan kesesatan kapada kami."

Ada   yang   mengatakan,   "4/   yamz.I.#    artinya   a/   gwwwcrfo

afekuatan),   atau  kanu  menghalangi   kani   dengan  kekuatan  dan
penaklukan.  Allah  SWT  berfirman,   rf'-!   EJ;: [g 'LS     "£a/%
dihaddptrya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan
ha77a##);cl    /de#grI#   haaf/,"296   maksudnya   dengan   kekuatan   dan

kekuatan seseorang terletak di tangan kanannya. hi adalah pendapat
lbnu Abbas.  Mujahid berkatfty  " ¢p=}.i ¢ 6<jL: maksudnya,  dari  arch
kebaikan,   bahwa   dia   bersama   kalian."   Dan,   semua   maknanya
berdekatan.

:xp:i}.\SftjJIS6"Pemimpin-pemimpinmerekamdyowab,
``Sebenarmya  kamulah  yang  tidak  beriman."  Qatedch bedsata,  ``:Irii

296 Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 93.
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adalah perkataan syetan kepada mereka." Ada yang mengatakan, "hi
adalch  perkataaan  para  pemimpin,  atau  kanu  tidak  beriman  sana
sekali  hingga  kami  pindahkan  darinya  kapada  kekufuran,  bahkan
kalian berada dalan kekufuran, dan kalian tetap padanya."

erAadap#cei#£y:,gi?k:;::££Sekha±ha:Zfmi:i:|[erh¥dy¥£
untuk meninggalkan kebenaran.  6±;:I;' 6j    ;g|J;  "BaAfa» ham#/aA
hazfm  ycz»g  me/ampcz"i.  bafus,"  mcksudnya,   sesat  dan  melanpaui
batas.

-G,; 'fs {S 'i;i  ``Maha pastilch putusan (adzab) Tuhan kita

menz.mpcz  af¢s  kz.f¢."  hi  juga  perkataan  mereka  yang  diikuti,  atau

wajib bagi kami dan kamu putusan (adzab) Tuhan kita.  Kita semua
akan   merasakan   adzab   itu.   Hal   ini   sebagaimana   Allah   telah
menetapkan dan memberitahukan melalul lisan para rasulnya,   £<rfe€Y'

<*;i!] uA:,€ri\S  -Zi=fi <y, ;1S=   "Sesungguhnya akan Aku penuhi
neraka Jaharman itu dengan jin dan manusia bersama-sama."297 Tr\i
sesuai   dengan   hadits,   "Sesungguhnya   Allah   telah   memutuskan

penduduk  neraka  dan   surga,   tidak  kurang  dan  tidak  lebih  dari
mereka."

pe.±%
``Maka  kami  telch menyesathan kamu,"  mcks\ndnyai,

kami  telah  menghiaskan  kapadamu  apa  yang  kamu  yakini  berupa
k!eAm]:£]Ian.:}±Sfg¢).."Sesungguhnyahamiadalahorang-orangyang
sesaf, "   dengan   gangguan   dan   mengaku-ngaku.   Allah   keniudian
berfirmanmemberitahukantentangmereka€rgr't?ffi.fj,+±';;i?£6
"Maka  sesungguhnya  mereka  pada  hari  tw  bersama-sama  dalam

adeab, " sesat dan menyesatkan.

297 Qs. ds-Sajdah [32]:  13.



tr,(if g1.  "Sesungguhnya   demikianlah   Kami,"   "cksndnya.
saperti perbuatan ini.  dy££j.i i:J¥ "Berdztaf fer4¢drp ora»g-ora#g

y¢#g berdwaf /.aAaf," maksudnyq kapada orang-orang musyrik.   fSL|
a4gr. 'jif Y€! @'! ~Y' i4 jj, \S!   i3g"See"»ggefA»);a mereha daAw/"
apabila dikatakan kepada mereka,  ``Laa ilaaha illallah"  ¢iada Ilah
yang  berhck  disembah  melainkan  Allah)  mereka  menyombongkan
dz.rz.," maksudnya, apabila dikatckan kepada mereka demikian, maka
mereka membuat-buat perkataan, dan menyembunyikan perkataan itu.

a2gr. berada pada posisi »asAab, karena ia adalah khabar
bis'. Bisa juga ia berada pada posisi ra/Io ', karena ia adalah khabar b!,

dan ia dibatalkan.  Ketika Nabi  SAW bersabda kapada Ali  bin Abi
Thalib pada hari wafatnya,  dan berkumpuinya orang-orang Quraisy,
"Katakanlah oleh kalian,  /¢¢ I./aafra i.//a//aaA  (tidak ada tuhan selaln

Allah), maka kalian akan menguasai kawasan Arab  dengannya,  dan
orang  asing  akan  berhutang  budi  kepada  kalian,"  namun  mereka
enggan dan meremehkannya.

Abu Hurairah berkata, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "4//aA
menuinhan dalam hitab-Nya, lalu Dia menyebutkan suatu kaum yang
men})ombo»gha»  dz.rz.»y¢." Beliau  lalu membaca  fiman Allah,   i+?i

62#. '&f Y€! al'£~Y' ;4 jj, ls|   13gr"Ses##ggrA»ya merefap daA«/"
apabila dikatakan kepada mereka,  'Laa ilaaha illallah'  ¢iada Ilah
yang  berhak  disembah  melainkan  Allah)  mereka  menyombonghan

<jfj=sl
i:±z=;€+'jfSde¥.iji3£,aljijfe,jJ£Z==:'ritjjJi;3giv`'i=i
\ilifj  +> €;313e   ds3@i  "Kefz.fag or&»g-ora»g fa;r me»a»amha»
dalam halt mereka kesombongan lyaitu) kesombongan jahiliych lalu
Allah menurmkan ketenangan kapada Rasul-Nya, dan kepada orang-
orang mukmin dan Allah mewdy{bkan kepada mereka kalimat takwa

d#Ai2,;g:¥¥.;gfrde#f,j£#±



dan  adalch  mereha  berhak  dengan  halinat  takwa  itu  dan  patut
mendlikinya.*E98

Yaitu  Tidak  ada  Ilah  (yang  berhak  disembch)  kecuali  Allah
dan Muhanmad adalah Rasulullch.  Namun orang-orang musyrik itu
menyombongkan   diri   pada   perang   AI   Hudaibiych,   yang   mana
Rasulullali SAW memberikan tenggang waktu kepada mereka. Hadits
ini disebutkan oleh AI Baihaqi, dan diterima oleh AI Qusyairi.

Firman AI]ah :

6ifj#`l>£~{1;©f#fef,il,\=*j,l€.rfgc>i6jlife'j

#cy€£6jj2gj©±,'dy.\.9ifa."jjjfu'33!©grgr.i
©ffi.,,fit:t=ty€!©€J=,

"Dan mereka berkata, 'Apakah sesungguhnya kami ha:rus

meninggalkan sesembahan-sesembahan hami karena seorang

penyair gtla? ' Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membowa
kebenaran dan member.arkan raul-rasul (sebelumnya).

Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan adzab yang pedih. Dan
kamu tidak diberi pembaLasan melalnkan terhadap kof ahatan yang
telah kanu kerjakan, tetapi hamba-hamba AIlah yang dibersihkan

rd¢rJ. dosoJ."(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 36-40)

Fiman Allah SWT, ,9;;±€ gF,a, \=jJ,I: .r£G ti>i 6;ife'j  "Da#
mereka  berkata,  'Apakah  sesungguhnya  kami  harus  meninggalkan
sesembahan-sesembahan   kami   karena   seorang   penyair   giza?',"

Z98 Qs. A| Fath [48]: 26.



maksudnya   karena   perkataan   seorang   penyair   yang   rila.   Allah
membantah  perkataan  mereka,   lalu  Dia  berfiman,   Jt>  ;~£  i;
"Sebenarmya  dia  (Muhammad)  telah datang membawa kebenaran, "

yalmi AI Qur`an dan tauhid. aigr.i 6i2j "Da!w membe»arfu» raszt/-
rae"/ /sebe/«7«#);a!J, " yang datang membawa ajaran tauhid.

±¥.\  3l'3:ti\  lH)'fi    .if e±  "Sesungguhnya. kamu  pasti  akan
merasafacz# a!dzab );any pedz.fa." Asalnya adalah a:)£!W , kemudian #w#

dibuang untuk meringankan dan ditakhfidh karena mndfa&/ Bisa juga
»ndab.  Sibawaih memperbolehkan membaca 6st=4Jl ce€jfj°13 pada ini.

'-S=:i.Fifesl.'.i;S\::)"Dankanutidakdiberipembalasan

melatnkan    terhadap    kejahalan    yang    telch    kamu    kerjakan,"
maksudnya,  kecuali  sesuai  dengan  apa  yang  kamu  lakukan  dari
kerrusvrikan.  '=±j:±}i\ ffi) '>¢e,S\. .`Tetapi  hamba-hamba  Allah  yang
dz.bersz.Afa#   /Z7¢rz.  'dasa/, "   sebagai   pengecualian  dari   orang  yang

meusakan adzab.

Ulana  Madinah  dan  Kufch  membacanya,  6sj::I.i dengan

/a[fAaA /am, yalmi mereka yang telch dibersihkan hatinya oleh Allah
untuk taat kapada-Nya,  agania-Nya dan kekuasaan-Nya.  Sedan8kan
ulama  lainnya membacanya  dengan  AasraA  /a7»  (A/ Mz/ft/isAz.n),299

masudnya mereka  yang  ikhlas  dan bersih  hatinya  dalam  beribadah
kaprda AIlch.

Ada yang mengatakan, "hi adalah pengecualian telputus, atau
kamu  wahai  orang-orang jahat  akan  merasakan  adzab,  akan  tetapi
hanba-hanba   Allah   yang   telah   disucikan   hatinya   tidak   akan
merasckan adzab."

299 gzira `ch ini fo«fowa#.r juga sebagalmana dalam ragrz.b .4n-Jvny, hal. 137.



Firman AIlah:

:-='-: i#j©6Lfj3rf9r3+3S©i#f*.94d±'Bi
:fu'£~l£{©,gtr€cj¢:¥r#c3dsJ©¢}±i€;.i:S

ij±fai£g'©6J#:FF¥`jlpfe¥,v'©Caplg
©`jL#:c¥{#`gr©Jdet2jnr

"Mereka itu memperoleh rizki yang tertentu, yQtitu buah-buahan.

Dan mereka adalah orang-orang yang dimulhakan. di dalam surga-
surga yang penuh nikmat. di alas tahta-tahta kebesaran berhadap-
hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khaner dart

sungai yang mengalir. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi
orang-orang yang minum. Tidak ado dalam khamer irfu alkohol dan

mereka tiada mabuk karenanya. Di sisi-sisi mereka ada bidadari-
bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. seakan-

akan mereka adalah telur a)urung unta) yang tersinpan dengan
b¢z.A." (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 41-49)

FirmanAllahSWT,'r';i:;€f*.9#d±'Bi"Merehaz.f#menpero/efe
rizki yang tertentu, yaitu buah-buahan, " yalmi ba,giv orang-orang yang

dibersihkan  hatinya.  Maksudnya,  mereka  mendapatkan  pemberian
tertentu yang tidak telputus. Qatadah berkata, `Yakni surga."

Ulana   lainnya  berkata,   "Yalmi   rezeki   surga."  Ada  yang
mengatakan   bahwa   ia   adalah   buah-buahan    sebagalmana   yang
disebutkan."

Muqatil  berkata,  "Ketika  mereka  berselera."  Ibnu  As-Sa'ib
berkata,   "Itu   terjadi   sapanjang   pagi   dan   petang."   AIlch   SWT

?tit



berfiman,€±£;€j¢\€±2iSsj2#j"Bagz.merefarezeftyadz.swrgrz.rw
tiap-tiap Pagi dan petong.n3co

'3SS "Yaitu  buah-buahan, '' jamck darn f aakihah.  A1:lath SWT

berfirman, "Dan Kami beri mereha tambahan dengan

b#a!A-bwa!¢¢#,"3°]  yaitu buah-buahan  secara keseluruhan,  baik basch

maupunkering.DemikianyangdikatakanolehlbnuAbbas.6J2j3riy'
"Dan  mereha  adalah  orang-orang  yang  dinuliakan,"  "cksndrrya,

mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dengan diangkatnya
deraj atnya, mendengarkan perkataan-Nya dan bertemu dengan-Nya.

G±fi sis a, "Di  dalam  surga-surga  yang  penwh  hihat,"
maksudnya, di kebun-kebun yang nana mereka bersenang-senang di
dalannya.  Sebelumnya  telch  dijelaskan  bahwa  surga  itu  ada  tujuh
dalam surah Yuunus,302 di antaranya an-na'im.

F±rman  AIlalh  SWT,   'S±±::   ,Jt±  S   `.Di   atas   tahta-tahta
frebesar4#    berfaachp-fo¢drpaH."    Ikrimah    dan    Mujahid    berkata,
``Sebagian mereka tidck melihat punggung sebarian yang lain sebagai

rasa persatuan dan cinta."

Ada  yang  mengatakan,  `Tahta-tahta  itu  belputar  sesukanya,
sehingga tidck ada seorang pun yang melihat punggung orang lain."

Ibnu Abbas mengatakan, "Di atas tahta-tahta yang berhiaskan

yaqut dan zanrud.  Singgasana itu antara Shan'a ke AI Jabiych dan
antara Adn ke Ayilah."

Ada yang mengatakan, "Singgasana itu berputar pada pemilik
satu runah." Wra//aafaw a '/am.

;#fr.¥th¥uarLi!?;L2i2is,ayat25.



FimanAllchSWT,,¢p3A€cj¢:¥r#dll£J"Dz.edrrha#4epod¢
mereka gelas yang berisi lchamer dari sungai yang mengalir." M:ck:a

ketika    makanan    mereka    disebutkan,    minuman    mereka    juga
disebutkan. z4/ Ka 's menurut pakar bahasa adalah nana umum untuk
setiap  bejana  yang  didalanmya  terdapat  minuman.  Mcka  cz/  ha 's

apabila kosong tidak disebut a/ ha 'S.

Adh-Dhahhak dan As-Suddi berkata, "Setiap a/ ha `s dalani AI

Qur`an adalch khaner.  Orang Arab mengatakan untuk setiap bejana
yang di dalamnya terdapat khamer sebagai a/ ha `s. Jika di dalamnya
tidck ada khaner, maka tidak disebut a/ ha `s, melainkan cz/ I.7€acz` ."

An-Nuhhas   berkata,303   "Orang  yang  mempercayainya   dari

pakar  bahasa  mengisahkan,  bahwa  orang  Arab  mengatakan  untuk
gelas yang di dalamnya terdapat khaner sebagai a/ fa `s. Jika tidck ada
khaner  di  dalannya,   maka  ia  disebut   gelas.   Sebagainana  juga
dikatakan  untuk  meja  apabila  dipenuhi  mckanan,  maka  ia  disebut
mcza`z.dczA  ¢amuan  makan),  dan jika tidck  ada makanan  di  atasnya,

maka ia tidck disebut mac `ZdaA."

Abu AI Hasan bin Kaisan berkata, "Di antaranya zAa 'z.I.#aA /z./

Aacfdcz/.  (tandu  di  atas  punggung  unta),  jika  di  dalamnya  terdapat

wanita." Az-Zuj.jaj  berkata,  ,gtr€ cj ¢.8S "Ge/as )J¢»g berisz. *fa¢7»er
d¢rz. sw7!grz. );cz#g me#gr/i.r," maksudnya, dari khaner yang mengalir

sebagaimana mengalimya mata air di muka bumi. 4/ Ma 'z.z.# adalah air

yang mengalir dan bersih.  £-€i;  "/7yarma#);a/ pcifz.fe  bersl.fo, "  adalch
si fat gelas itu. Dikatakan untuk khaner,  6e+£};i ja' "Sedap r¢sa»);a
bagi orang-orang yang minum."

303 LEL. |'rab AI Qur`an (31419`.



AI  Hasan  berkata,304  "Khamer  surga  lebih  putih  daripada

susu."jfu'"Sedaprasa#)Ja."Az-Zuijajberkata,"Maksudnya,memiliki
rasa yang sedap, lalu mcfdAa/dibuang."

Ada   yang   mengatakan   bahwa   ia   adalah   masAdar   yang
dijadikan isim,  atau putih sedap.  Dikatakan, s}iaraczbe/»  /acJzdzzf» w

/adzz.z.dzw»   (minum  sedap),   sama  saperti   nabaaf%«  gAasdsAw7I   w

gAasAz.isA (tumbuhan segar).

Ada  yang  mengatakan,   ":~12i€   artinya  tidck  diperch  oleh
seseorang dengan kaltryaL.  »J!S \S±,4 "Itdak ada  dalam  khamer itu
a/hobo/," maksudnya,  tidak membuat hilang  akal mereka,  dan juga
tidak  clan menyebabkan sakit dan pusing.  <;i;;;; \pe F  Y'j "Dan
mereke   fz.ad¢  m¢bck  kerena#);¢,"  maksudnya,   akal  mereka  tidak
hilang karena meminLmnya. Ada yang mengatakan, "Khamer adalah
bencana bagi  terwujudnya impian,  dan perang  ndalah bencana bagi

jiwa.  Maksudnya,  menghilangkannya."  Dikatakan,  »z&z/a  ar-rtz/.#/%
yunzafiu fahawa  manzurf wa  naziiif  idzaa  sakara  (sescoiran8  alcan
hilang akal apabila mabuk).

Hamzah dan AI Kisa`i membacanya dengan menghasraAkan
Zaz.,305  dari  a#zcz/tz  a/  gazfmw,  yaitu  apabila  mereka  telah  mabuk.

Dikatakan, &dsAczda az-zar 'zf yaitu apabila telch tiba nasa panermya

tananan  itu,  czgfAa/tz  a/ ha77»w,  yaitu  apabila tiba waktu  dipetiknya

anggur   itu,   czxfaba   a/   maA",   yaitu   apabila   telah   tiba   waktu
ditunggangnya anak kuda itu.

Ada     yang     mengatakan,     "Maknanya,     mereka     tidak
menghabiskan minuman mereka, karena ia melelahkannya. Dikatakan,
¢nza/a[ ar-7q/.zf/I/, /zzAzfwa mane#zf/(telch habis khanemya).

3°4Lih.TafsirAIHasanAIBashri(2/235).
3°5gz.ra`aAinimzffowafz.rjugasebagainanadalani4//g»a'(2/745).



An-Nulihas berkata,306 "gz.ra `aA yang pertana lebih jelas dan

lebih sA&Az.A maknanya, karena makna  6jji{ bagi kebanyakan ahli
tafsir,  di  antaranya  Mujahid,  "Tidak  hilang  akalnya."  Karena  itu,
Allah menafikan kerusakan yang diakibatkan oleh khaner surga, dan
ia   tidak   seperti   khaner   dunia   yang   menyebabkan   pusing   dan
memabukkan.  Makna  6jj\:  ,  yang  benar  dalan  hal  itu  apabila
dikatckan, a7cz¢/a ¢7~-rcz/.zf /% yaitu apabila telch habis minumnya. Dan,

ini jauh untuk menyifati khaner surga, akan tetapi majaznya bisa jadi
bermakna bahwa ia tidak pemah habis selamanya.

Ada  yang  mengatakan,   "®}j{£  i  dengan  hasr¢fe  z¢z.  yang

artinya mereka tidck mabuk."  Demikian  yang  disebutkan  oleh  Az-
Zujjaj   dan  Abu  Ali  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  oleh  AI

Qusyairi.   AI   Mahdawi   berkata,   ``Tidak  berarti  maknanya  adalah
mereka  mabuk,  karena  sebelumnya,  Jpi£   I;P, Y' "rz.daA  ¢da  d¢/am
Afoa7»er z.f« a!/hoAo/," maksudnya, menyebabkan sakit. Jadi malma  Y'j

6J#:\=;Fadalchmerekatidakmabukatautidakhabisminumnya.

Qatadah   berkata,    "4/    Gfoc!w/   adalch   sakit   pada   penit."
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

1Pi±  \;P, Y'  ,  dia berkata  tentangnya,  `Tidak  ada  dalam  khaner  itu
sesuatu yang dapat menyebabkan sakit perut."

AI Hasan berkata, "Tidak menyebabkan pusing." Dan ini juga

perkataanlbnuAbbas,Jpi£\;P,Y'maksudnyatidakmembuatpusing."

Adh-Dhahhck mengisahkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Di
dalam  khaner  terdapat  empat  unsur;  mabuk,  pusing,  muntah,  dan
kencing. Allah kemudian menyebutkan khaner surga dan menafikan
keempat usur ini."

306Lih./'rabAJgwr`an(3/419).



Mujahid berkata,  "Penyakit."  Ibnu Kaisan berkata,  "Mulas."

Pendapat ini semua berdekatan maknanya.

AI  Kalbi  berkata,  "I"rfe  q?,Y'  maksudnya tidak  ada  dosa  di
dalannya." hi seperti firman AIlah SWT,  #~-ts ij #, "J= Y` "yang
isinya tidak (meninbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada

Pulaperbuatandosa."an

Asy-Sya'bi,  As-Suddi,  dan  Abu  Ubaidch  berkata,308  "Akal

mereka  tidak   terganggu   sehingga  mereka  tidak  hilang   akal.   Di
antaranya seped perkataan penyair,

Segelas thamer itu masih membiidl mabuk kani

Danhilanglchyangpertc[madenganyangpertana.309

Atau bertengkar satu demi  satu.  Allah SWT menchilangkan
mabuk  dari  pen8huni  surga,  agar  tidak  telputus  kenikmatan  dari
mereka  ketika  bersenang-senang  dengannya.  Para  pakar  ilmu  AI
Ma'ani  berkata,  "4/  GAazf/  adalah  keusakan  yang  teljadi  secara
sembunyi-sembunyi.  Dikatakan,  I.gftfaa/afew  I.gtirtyaa/a#,  apabila  dia

merusak urusarmya dalam keadann sembunyi-sembunyi. Di antaranya
saperti  a/ gfoazf/  dan  a/ gAz.z./aA,  yaitu  pembunuhan  yang  dilakukan

seeara rahasia atau sembunyi-sembunyi."

Fiman AIlah SWT,  ti;laf irig6 fit:g;  "Dz. sisz.-sisz. merefa
ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya,"  "altsndnyal,
wanita-wanita  yang  pandangannya  terbatas  kapada  suami-suaminya
saja,  dan  mereka  tidak  melihat  kapada  selainnya.  Demikian  yang

::S£.A„tha;.B#;I;:3(i/i69.
3°9  Bait syair ini terdapat dalam Tatsir Ath-Thabari (23/35),  Tafsir Ibnu Katsir

(111 \), Ta,£sir Tb" A;"vyal {13123Z), AI Bahr AI Muhith (71350D, Mtyaz AI Qur`an
(2/169).  Pentahqiqnya mengatakan,  `Bait syair ini  dinisbatkan kapada Muthi'  bin
Iyas dalam suatu tulisan."



dikatckan  oleh  Ibnu  Abbas,  Mujahid,  Muhanmad  bin  Ka'ab,  dan
lairmya.  Hcrimah berkata,  "t2;£!f  ijj6 mcksudnya,  pandangannya
tertahan hanya untuk suami-suami mereka." Namun pendapat pertama
lebih jelas,  karena di  dalam  ayat ini  tidak dinyatakan magrAcf«raaf,
clan tetapi magrA"wrczczf3]° dijelaskan di tempat lain.  ij± dianbil
dari  perkataan  mereka,  "ga!d  z.gfasfaczr4!  a/a!a  hadzacz,  yaitu  apabila

telah puas dengannya dan mengenyampingkan lainnya. " Muj ahid juga
berkata, "Maknanya, pandangannya tidak memperdayakan."

3ng  "Da# /.e/I.fa  m¢fa#};a."  `J!.#  adalah tulang  matanya.  Kata
tunggahya  adalali   `az.#cla`.   As-Suddi  dan  Mujahid  berkata,  "Jig
adalch  mata  yang  indah."  AI  Hasan  berkata,  "Mata  yang  putihnya
sangat  putih  dan  hitannya  sangat  hitan."  Namun  pendapat  yang

pertana lebih masyhur dalam bahasa Arab. Dikatakan, in/I.w/w# a ');¢#
artinya  yang  lebar  matanya  dan  I.elas  penglihatannya.   Janaknya
adalah  `z.z.».  Asal katanya adalah /cf '/«»  dengan dA&7»maA,  kemudian

hunif `aiz.#-nya dihasrafekan, sehingga wa# tidak berubah menjadi );a `.

Di  antaranya  dikatakan  untuk  sapi  liar  `Iin,  dan  untuk  sapi jantan
a ')/a#, sedangkan untuk sapi betina `az.mac.

'3J3€ 3:;. `ijSg.`Seakan-akan  mereka  adalah  telur  (burmg

w#fa/ );¢ng  fersz.mpa!#  dengr#  bal.*,"  maksudnya,  teljaga.  AI  Hasan

dan Ibnu Zaid berkata, "Mereka diserupakan dengan telur burmg unta

yang disimpan dan dijaga dengan bulu-bulu sehingga terlindung dari
angin  dan  debu.  Wanna  kulitnya  putih  kekuning-kuningan  dan  itu
adalch wama kulit wanita yang paling cantik.

Ibnu  Abbas,  mnu  Zubair,  den  As-Suddi  berkata,  "Mereka
diserupakan  dengan pemukaan telur  sebelum pecah kulit  dan juga
belun tusentuh tangan."

3'° Qs. Ar-Rahrman [55]: 72.



Atha`   berkata,   "Mereka   diserupakan   dengan   selaput   otak

antara kulit  atas  dan  isi telur.  Sa!Aa!¢fe/  fu//z. s);cz 'z.7.  artinya kulit,  dan

I.anaknya  adalah  s¢A&."  Demikian  juga  yang   dikatakan  oleh  AI
Jauhari.3"  Pendapat  yang  semacamnya juga  dinyatakan  oleh  Ath-
Thabari,3]2   "Ia   adalah   kulit   yang   tipis   pada   telur   antara   itu."

Diriwayatkan sapertinya, dari Nabi SAW. Orang Arab menyerupakan
wanita dengan telur karena beningnya wama putihnya.

Orang  Arab jika  menyifati  sesuatu  dengan  balk  dan  bersih,
mereka  berkata,   "Seolah-olch  ia   adalch  telur  burung   unta   yang
dilindungi  dengan  bulu-bulu."  Ada  yang  mengatakan,  "4/ A4a!froww#

artinya yang terlindungi dari pecah. Maksudnya, bahwa mereka adalah

perawan-perawan."

Ada  yang  mengatakan,  "Yang  dimaksud  dengan  &/  baidA
adalah mutiara saperti fiman Allah SWT,    Jrfufb±'¥ © 'tgJjL;3
gRE^.`Dan (di dalan surga itu) ada bidadari'-bidadari yang bermata

jell,  laksana mutiara yang tersimpan balk,"3"  "cksndnya. di dalarn
rumah  kerangnya.  Demikian  dikatakan  oleh  lbnu  Abbas  juga.  Di
antaranya juga saperti yang dikatakan oleh penyair,

Bidadari itu putth seperti mutiara penyelam,

Iadipischkandaripermatayangtersinpanbaik.3]4

Adapun  a/ mahazf#»  dan  a/  b¢z.dfa  disebutkan  dengan  lafazh

jamak, karena ia mengembalikan »a 'af Qcata si fat) kepada lafazhnya.

3_"_Lfl\.Ash-Shihhah(6lz37Z).
3_`_2_Lhajami'AIBayan(23131).

::: QE.a# ¥::q]:: [:e6±:2|:Z3.bait  syair  yang  masin  diperselisihkan  tentang

penisbatamya.  Sebagian dari mereka  ada  yang menisbatkan kepada Abu Duhbal,
dan sebagiannya kepada Abdulrahman bin Hassan bin Tsabit.  Lih. ,4/ Kfoabarfl i4/
Aghani (131143), AI Khizanah (31280), Ash-Shihhah, dan Lisan Al 'Arab.



Firman Allah:

"c±±jJ691j!*31g~6J6©6J€t£.'gi;

6Li.jl`6€i\±i±j€|!ngfa~isgi©S,ia.i*'aJ€eijL£.'©

~dfit:jb'©eefifg~fj,;l€j'¥'6©6|#]=±,±ijfj6©
#tfi©a#.i£,:3G'j,;ir3¥'j`!p'©,¢3*'£fd!
JH.tj£\ii£6£©fa>j£>6±fjjpfy.rEfj;'y€!©#>

©6J3d'fJ#li£J?~©
"Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain

sambil bercakap-cakap. Berkatalal\ salah seorapg diantara mereka:
Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyal seorang teman,

yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-
orang yang membenarkan (hart berbangkit)? Apakah btla kita telah

matt dan kita telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah
sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi

pembalasan? ' Berkata pulalah iq 'Maukch kanu meninjou
(temanku itu)? ' Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya

itu di tengah-tengah neraka mertyala-rtyala. Ia berkata (pula),
'Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir

mencelakakanku, j{kalou tidak karena ntkmat Tuhanku pastilah
aku termasuk orangrorang yang diserct (ke neraka).' Maka a[pakch
kita tidak akan mati? melorinkan hanya kematian kita yang periama

saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)?
Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk
kemenangan seperti ini hendaklah berusaha orangsorang yang

bcherj¢." (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 50-61)



Firman  Allah  SWT,   6J€~l=£.' ui;   #  i;£;; J3'6  "£a/%
sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil
bercahap-cafup,"  maksudnya,  mereka  memperbincangkan  tentang

pembicaraan    mereka    di    dunia,    dan    ini    adalch    bagian    dari
kesempumaanhidupdisurga,daniam¢'fA"/kapadamaknar#d\I€J

yang  berarti  mereka  minum  dan  saling  berbincang-bincang  seraya
meminum layalmya dalam tradisi meminum minuman. Sebagian dari
mereka berkata,

Dan tidak ada yang tersisa dari kenikmatan itu,

Selatn perbincangan yang mulia selananya.

Sebagian dari mereka menghadap kapada sebagian yang lain

bercckap-cakap  tentang  apa  yang  pemah  mereka  lakukan  dan  apa

yang   teljadi  pada   mereka  di   dunia.   Nanlun   masa   lalu  mereka
didatan8kan      -sesuai      dengan      kehendak      Allali-      yang
memberitahukan kapada mereka.

Firman  Allah  SWT,  ;;;3 3j£~8 j6  "Be7.fafa/aft  sa/aft  seord!#g

dz.a#/czrcz   7#e7.eha,"   maksudnya,   salah   seorang   di   antara  penghuni

sNIga.»b±Sd,8#S)."Sesunggwhnyaakudahalu(didunia)mem?.u,ny.a:
seorang fem&»," maksudnya, teman yang selalu menemani.   a€ei j|j{f

tis,i::fi) ':i "Yang berkata, 'Apakch kanu sungguh-sungguh termasuk
orang-orang  yang  membenarkan  ftari  berbangkit)?',.'  rncksndnyiL
mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan.

Said   bin   Zubair   berkata,   "Temannya   adalah   sekutunya."
Penyebutan  tentang  keduanya  telah  dijelaskan  sebelumnya  dalani
surah AI Kahfi, demikian juga tentang perbedaan pada kedua namanya
dansecararinciterdapatdalamfimanAllahSWT,;;S:3se4±+`5
"Dan  berikanlah  kepada  mereka  sebuah  perumpamaan  dua  orang



/¢k+/¢frz.."315  Dalam  hal  keduanya,  Allah  SWT menurunkan  frman-

Nyal,  »;}±S i,   'bKJ).,i;;3'H¥ Sis  "Berkatalah salah seorang diantara
mereka,  "Sesungguhnya  aha  dahalu  (di  dunia)  mempunyai  seorang
fema#, "  hingga  firman-Nya,   a±rfii!.i 51,  "rer7%as#fr  orfl#g-or¢ng

yang diseret fee neraka) ."

Ada yang mengatakan, "Yang dimcksud teman (ga!rz.#) adalch

temainya    dari    golongan    syetan    yang    mengganggunya    untuk
mengingkari hari kebangkitan." Ada yang membaca, 6g:ca®t £J' €:Jizi
dengan f¢sydz'c7 sAa!d. Demikian diriwayatkan oleh Ali bin Kaisan, dari

Salin, dari Hamzah.

An-Nuhhas  berkata,  "Tidak  diperbolehkan  S,j=lT ;j'  d€ei
karena tidak ada makna membenarkan di sihi."

AI Qusyairi berkata, "Dalan gz+a `czA Hamzal, ee:Li2*°i al' i:l£;i
dengan f&s);dz.d sA¢d,3t6 dan dia membantahnya bahwa ini berasal dari

kata czf-fczsAdz.z.g dan bukan czf-fcrsfea!dd"g, dan bantahan itu tidak benar,

karena qz.r¢ `czfe itu apabila benar dari Nabi SAW, mcka tidck perlu ada

bantahan  dalam hal  itu.  Jadi makna  ¢,i#.i jj' a€ei dengan harta
untuk mendapatkan pahala di akhirat.

'b!j+.fl 6 i,J\1i=ios(SF#6tiA,f>jS "Apakah bila kita telah mati dan

hita telch menjadi tanah dan tulang-belulang, apahah sesungguhnya
kita  benar-benar  (akan  dibanghitkan)  untuk  diberi  pembalasan?,"
maksudnya   mendapatkan   balasan   dan   dihisab   amalnya   setelali
kematiannya. Maka Allah j6  "berhafa, " kepada penghuni surga,  j£
'bs±S   ±}  "Maukal  kamu  mentryou  (temanha  itu)."   Alda  yams

mengatakan,  "hi  adalah  perkataan  orang  mukmin  kepada  saudara-

:::Qgsz:r£!a#ini[i§s]jb3u2ti[ano|eh|bnuAthiyyahdalam"MWAarrar"Wa/.fa

( 13/235), dan ini tidak mz/fa[wa#.r.



saudaranya   di   surga,   'Apakah   kanu   mau   melihat   ke   neraka,
bagaimana keadaan teman itu?'."

Ada juga  yang mengatckan,  "hi  adalah perkataan malaikat,
dan  6|;}J± ,i;i ji bukanlan kalimat pertanyaan, melainkan bermakna

perintch, mcksudnya tinjaulah! " Demikian yang dikatakan oleh Ibnu
AI A'rabi dan lairmya.

Di  antaranya  ketika  diturunkan  ayat  tentang  khaner,  Umar
berdiri di hadapan Nabi SAW, kemudian dia mengangkat kapalanya
ke langit,  "Wahai  Tuhan,  inilch penjelasan yang aku harus berhenti

:e:#,:/¥#=„er«?;':::gue:;:ha#&¥r/:Za„t'z#¢3£{ujSii"iaa¥u
berseru,  "Kami  berhenti  mengeljakannya wahai  Tuhan kami."  Ibnu
Abbas   membaca   6Ji}£2   ii*i   :}i   dengan  f%fu#   pada   ffra`   untuk
meringankarmya.

'({f`6  "Maha I.a me»z.»/.aw«ya, " dengan memotong alif3]8 unfuk

meringankan,  yang berarti apakin kamu akan mendatanginya? Maka
datangilah!  An-Nuhhas berkata,319 ®Tj e££O  . Dalan hal ini ada dua

pendapat., Pertama, Ia. ajdalch f i 'il mustaqbal, yang artinya. f a athla 'u
a»a  (aku  meninjaunya),  dan  ia menjadi  mausAz/b,  karena  ia  adalch

jawaban   dari   pertanyaan   itu.   Kedra,   ia   adalah  fl'z./   mad7!z.   dan
iththala 'a fuga, `uthli 'a andrrya. sama.

Az-Zujjaj   berkata,   `Dikatakan,   ffe¢/cI'¢   -   affa/a'a   -   dan

I.fAfAa/a '¢  artinya  sana."  Telah  diriwayatkan  gz.ra! `¢A,  ,ej:}£:  iiapi  :}a

dengan hartzA 72zf#, dan ini diingkari oleh Abu Hatim dan laimya.

:::a:.;4A`La#='£di¥eb[:±:).o|ehAn-Nulihasdalan"chAVgtrr`an(3/422),mnu
Jini dalam [4/ W«Afzzsab (2/219, dan ini mzttowa8.r.

3\9 Lib. |'rab AI Qur`an (31423)-



An-Nulhas berkata,320 "hi bahasa yang tidck fasih dan tidak
diperbolehkan, karena ia menyatukan antara #«# dan mzfdA¢/ Jika ia

mwdfea/ niscaya bacaannya,  [j?}Lf  irrtyi  G,  sekalipun  Sibawaih  dan AI

Farra` telah mengisahkan sepertinya.

gz.rcz`czA  itu  aneh  dan  keluar dari  perkataan  orang  Arab,  dan
untuk hal  seperti  ini  tentu tidck dapat dijadikan hujjah dalam kitab
Allah, dan tidak juga termasuk kategori fasih.

Ada  yang  mengatakan  dalam  mengarahkannya,  bahwa  isz.in

/& 'z./   ditempatkan   di   tempat  fl'z./   mz4dft¢rz.'   karena   kedekatannya
darinya.    Maka    ej*}£2    kedudukannya    saperti    ®}i}LI    Demikian

disebutkan oleh Abu AI Fath Utsman bin Jinni.

fonu Abbas berkata tentang firman Allah SWT,  6|£}ff ,i:ij£
'.k:S'Ejj6 © "Mouhah  harm  meninjou  (temanlou  itu)?"  Maka  ia

mentryaunya, lalu dia melihat temannya itu, " balowai di sNIga teldapat
lubang yang nana pen8huninya melihat nercka dan penghuninya dari
tempat itu.

Demikian juga Ka'ab  berkata  sebagaimana  yang  disebutkan
oleh Ibnu AI Mubarak, dia berkata, "Sesungguhnya antara surga dan
neraka  terdapat  lubang.  Jika  orang  mukmin  ingin  melihat  kapada
musuhnya di neraka, dia melihatnya dari sebagian lubang itu."

Allah  SWT  berfirman,   ±±LT   e~Sf  j, :`{3 EE'6  "Ma!ha  z.a
mehinjounya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah nercka
meny&/a-»);a/¢,"    mcksudnya,     tengch-tengah    neraka.     Demikian

dikatckan   oleh   Ibnu   Mas'ud.   Dikatakan,   fa'z.bfz/   Aa[fJa   I.»gafAa 'cz

sawaa 'z. atau wasfAz. (aku kelelahan hingga mau patah pinggan8ku).

S2° LHL |'rab AI Qur`an (3142Z).



Diriwayatkan   dari   Abu  Ubaidah,   "Isa  bin   Umar  berkata
kapadaku,  'Aku menulis  surat, wahai Abu Ubaid, hingga mau patah

pinggan8ku,'

Diriwayatkan dari  Qatadali,  "Sebagian ulama berkata,  Kalau
bukan  karena  Allah  mengenalkamya  kapadanya  niscaya  dia  tidak
mengenalnya.    Sedangkan    dia    telah    berubch    ketampanan    dan
keindahanya'."

Pada  saat  itu  dia  berkata,   ,±3*'   £|r®! ,fit: "Demz.  j4//oA,
sesungguhnya   kamu   benar-benar   hampir   mencelakakanku."     c>±
mukhaffafali (diringankan) dari ats-tsaqiilah (yang berat) yang masuk

pada JC` sebagainana ia juga masuk pada eo,  dan yang  sapertinya
adalah  fiman Allah,   l±i=j' :1= cjj   "Sesw#ggrfA#);a  Aamp!.r/aA  z.a
me#);esafha7f fa.f¢."321 /am adalal yang memisahkan antara ia dan yang

menafikannya.
'ir±;==ii :A, :n  3>'D '-S=:i,4S;  "Jikalou tidak karena nikmat

TuhandA   pastilah   aku   termasuk   orang-orang   yang   diseret   fee
#er¢ha/,"  maksudnya,  ke  dalan  neraka.  AI  Kisa`i  berkata,  " ,¢3jj'
maksudnya niscaya kanu mencelakanku." 4r-JZz.daa adalch a/ faa/cla!*

(kebinasaan).  AI  Mubarrad  berkata,  "Jika  dikatakan,   ,¢3jj' niscaya
kanubawaakukedalanneraka,makaihidiperbolehkan.6;ji:;;Y'L*'p`
maksudnya  perlindungan  dan  taufiq-Nya  untuk  berpegang  teguh
kepada tali  agania  Islam  dan terbebas  deri  teman  yang jahat.  Dan,
setelah   /azf/cza   marfuu'   karena   mwbf¢da`   menurut   Sibawaih   dan

khabanya   m¢Adzzt/  (dibuang).    C±±r=±:if  6t,  :jfo'   "Pasfz./aA   aha
~

termasuk orang-orang yang diseret  (ke neraka)."  A;i Farral  bedsprfa,
"Niscaya aku bersananu di neraka dalan keadaan terseret. +>i tidak

321 Qs. A| Furqaan [25]:



dipergunckah secara mutlak kecuali untuk kejahatan. Demikian yang

dikatckan oleh A| Mawardi.322

Firman  Allah  SWT,   a;{+> ;:a t=i  ``Ma!ha  apafafa  fe.f¢  fz.daft

aha» mafz..?" Ada yang membaca c#:l£.  .323 Hamzah dalan  tfi untuk

menyatakan  pertanyaan  yang  masuk  kepada /tz `  `czfA¢/  sedangkan

m¢ 'ffewLfuya dibuang, yang malmanya, apakah kita clan mengekalkan

dan diberi kenikmatan,  sehingga kita tidak dimatikan dan tidck pula
mendapatkan adzab.

S}H{ {flSS\E "Melainkan hanya kematian kita yang pertama
SCI/!.a /az. dr#z.¢J." Ini adalch I.sfz.ts#aa`  ®engecualian) bckan dari yang

pertana  dan  menjadi  mczsAdrr,  karena  ia  mfl72 '""f.  Ini  merupakan
bagian   dari   perkatann   pen8huni   surga   kapada   malaikat   ketika
dimatikan.  Dikatakan,  "Wahai pen8huni  surga,  kekal  dan tidak  ada
kematian. Wahai pengivmi neraka, kekal dan tidck ada kematian."

Ada  yang  mengatakan,   "Ini  bagian  dari  perkataan  orang
mukmin ketika memperbincangkan nikmat Allah, bahwa mereka tidak
akan mati tidak pula diadzab, atau inilah keadaan dan si fat kita."

Ada yang mengatakan,  "Ini  adalah perkataan orang mukmin
untuk menj elekkan orang kafir, karena mengingkari hari keban9kitan,
dan  bchwa  tidek  ada  kematian  selain  kematian  di  dunia.   Orang
mukmin   kemudian   berkata   menyinggung   apa   yang   teljadi   di
dalarmya, ijhi j£  `i:i  S£   "Ses##ggrfa#}ja   I.#z.   be#¢r-benar
femena#gr# );any besar." Ia adalah m{bf¢da ` dan setelahnya adalah
khabamya dan kalimat ini edalch khabar z.n»a. Bisa juga ia menjadi

pemisah.

322 Lib. Tafair AI Mawardi (5/50).
323  gz+a`ch Zaid bin Ali ini sebagainam dalam ,4J Bchr (7/362), dan ini aneh,

tidck mqfowab.r.



'bs±fjj  ±=;S  (i:i  \S}  "Untuk   kemenangan   seperti   ini

hendaklah  berusaha  orang-orang  yang  bekerja."  Trli ke"rarigfa:ran
berasal   dari   perkataan   orang   mukmin   ketika   melihat   apa   yang
dipersiapkan  oleh  AIlah untuknya di  surga dan  apa  yang  diberikan
kapadanya.  Dia berkata,   \i:i  j:],  "U#fwfr ke7#e#¢#gr#  sepe7~/z.  I.#z., "

pemberian  dan  anugerah  ini.   6Ltr.i !=S  "He»dafr/aA  be7ifs¢A¢
ora!#g-o7ia#g   );¢ng   be¢er/.cI, "   sebagai   tandingan   atas   apa   yang

dikatakan  oleh  orang  kafir  kepadanya,    ££ i:<\3 ¥G  ti+3  :i?i ®t3i
``Hartaku  lebih  banyak  daripada hartam  dan  pengikut-pengikutha

/ezw.fe   haczf."j2`  Ada  kemungkinan  juga  ini  berasal   dari  perkataan

malaikat.

Ada  yang  mengatckan,  "Ini  adalah  perkataan  Allah  kapada

penduduk dunia, atau kamu telch mendengar bahwa di surga terdapat
banya`[L  kebaikan  dan balasan,  maka hendaknya  orang  yang bekelja
melakukan saperti ini."

An-Nuhhas   berkata,325   "Maksud  perkataan  itu  -w¢//cz¢fow

cz '/am- hendaknya orang yang bekelja melakukan saperti ini." Jika
ada orang yang berkata, "Hunif/cl ` dalam bahasa Arab menunj.ukkan
bahwa  yang  kedua  setelah  yang  pertana,  maka  bagaimana  yang
setelahnya menj adi disengaj a untuk dimajukan?."

Jawabannya,   "Bahwa  dimajukannya  saperti   diakhirkannya,
karena hak huruf #a/&dfe  dan setelahnya huns berada di belakang
kalimat.„

:#E.¥n¥b¥/B#a3„4(3/424).

+i+q+(,



Firman A]]ah:

©giv§fa,qfi=;€£©E?Si'6:;;£iity¢##di,r3i
Jy£J,'£`g'giv©rii:Te=i~jLj2`#®i#G3£

#'6!f'©6L#.fp,6L#,t3f,6jgS'fr€.S©deffji
© J¥'#j:i!r`© ± -rf-;Erj2,I,i¥Jr-,

€6 (Makanan surga) itulah hidangan yang lebih balk ataukah pohon

zaqqum. Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu
sebagal siksaan bagi orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya ia

adalah sebatang pohon yang keluar dart dasar neraha jahim.
Mayangnya seperd kepala ayetan-syctan. Maka sesungguhnya

mereka benar-benar memakan sebagian dart buah pohon itu, maka
mereka memenuhi perufroya dengan buah zaqqum itu. Kemudian
sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat

minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.
Kemudian sesungguhrtya tempat kembali mereka benar-benar ke

#era*¢ JafoI.in." (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 62-68)

Firman AIlah SWT,  jf di,`'3i "/„afa#a# swrg¢/  I.f#/aft );¢#g
/ebz.fa bag.fr, " adalah mctbzad¢ ` dan khabar.  Ini adalah perkataan Allah

SWT.  Y'# "J7z.dr»gr7I, " sebagai penjelasan. Adapun maknanya, Itulah
hidangan  surga  yang  lebih  baik.   f,JSi  '5:;=£  ii   "4fawhafo  pofao#
zclggwm,"  hidangan  yang  lebih  baik?  ,4#-Ivaew/  dalam  bahasa  Arab

artinya  rezeki   yang  lapang.   Demikian  yang  dikatakan  oleh  An-
Nuhhas. Begitu juga ,4#-jvaew/, akan tetapi boleh juga dibaca a#-mwz/w

dengan   swfal¢#   pada  zaz..   Bisa  juga   asalnya   adalali   a#-#wz"/.   Di



antaranya   wqz.I.ma!   /I./  gclwmz.   7¢wz#/wfewm   (hidangan   kaum   itu   telah

digelar).  Adapun  akar katanya bchwa ia adalch makanan  yang bisa

dijadikan hidangan atau januan, dan ini telah dijelaskan di akhir surah
Aali `hiaan.326

Pohon  ¢z-zaqgwwm,  akar  katanya  berasal  dari  af-fczzapgcjm,

yaitu  menelan  dengan  payah  karena  ketidaksukaarmya  dan  baunya
yang  tidak  sedap.  Para  mufassir  berkata,  "Ia  terdapat  dalam  bab
keenam,  dan  ia bisa hidup  dengan  kobaran  api  sebagaimana pohon
hidup  dengan  siraman air.  Maka sudah seharusnya penchuni neraka
waapada   terhadap   orang   yang   ada   di   atas,    sehingga   mereka
memakannya.    Demikian   juga   orang   yang   di    bawahnya   naik
kapndanya."

Para ulama berbeda pendapat apakah zaqgwm termasuk pohon

yang ada di dunia yang dikenal oleh orang Arab atau tidak? Dalan hal
ini ada dua pendapat:327

Perf¢mcl: Bahwa ia dikenal sebagai pohon yang ada di dunia.

Orang  yang  mengatakan  demikian juga berbeda pendapat.  Quthrub
berkata, "Ia adalah pohon yang pahit berada di daerah Tuhamah dan
termasuk  pohon  yang  paling  burck."  Laimya  berkata,  "Bahkan  ia
adalch nana dari semua tumbuhan yang bisa membunuh."

Kedwa:  Bahwa  ia  tidak  dikenal  sebagai  pohon  yang  ada  di

dunia.

Ketika  ayat  diturunkan  berkenaan  dengan  pohon  zaqqum,
orang-orang  kafir  Quraisy  berkata,  "Kani  tidak  tchu  pohon  ini."
Seorang  laki-laki  berkebangsaan  Affika  lalu  datang  kapada mereka
dan mereka menanyckan kapadanya, dia menjawab, "Menurut kami,

326 Lib. Tafsir surah Aali `hmaan, ayat 198.
3Z7 Lih. TIfsir AI Mawardi (5/50).



itu adalah keju dan kuma." Mcka Ibnu Az-Zaba'ri berkata, "Semoga
Allah  memperbanyak  pohon  zaqqum  di  rumah  kita."  Abu  Jchal
kemudian   berkata   kepada   anak   perempuannya,    "Berilah   kami
zaqqum!" Maka dia pun membawakan untuknya keju dan kurma. Dia
kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah zaqqum! Inilah

yang ditakuti  oleh Muhammad.  Dia mengklaim  api menumbuhkkan

pohon, padahal api membckar pohon."

Fiman  Allah  SWT,   a±±jj a:ij \{fi= Lf£  "Ses%#ggrfrnya
Kami  menjadikan  pohon  zaqqum  itu  sebagal  siksaan  bagi  orang-
o7i¢#g )/¢7!g zfao/I.in," maksudnya, orang-orang musyrik. Hal itu karena

mereka berkata, "Bagaimana akan ada pohon di neraka, sedanBkan api
itu membakar pohon?" Makna ini telah dijelaskan sebelumnya dalan
surah  AI  Israa`.328  Peremehan  mereka  dalam  hal  ini  sania  saperti

perkataan mereka dalan firman Allah SWT,  ;££ i=:5,\#£ ``Dz. af&J»);a
ada  sembilan  belas  (malaihat  pekyaga)."3Z9   AlpaL yang  dildrNIs"skan

dengan jumlah ini? Hingga sebagian dari mereka berkata, "Aku akan
mencegah   kalian   dari   mereka.   Demikian  cegahlah   yang   lairmya
dariku."

Allah kemudian berfiman,   lira;$| '££i2 Y€! ;i:jG~ €E;C;"Dam
tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melalnkan untuk jade
cobaa#  bagr. ora7cg-ora#g ha#r."330 Fitnah adalah cobaan.  Perkataan
ini   dikatckan   oleh   mereka   karena   kebodohannya,   karena   tidak
mustahil  menunit  akal  bahwa  Allali  akan  menciptakan  pohon  di
nercka yang tidak bisa dilalap api, sebagainana Allali menciptakan di
dalannya ranta-rantai dan belenggu-belenggu, ular-ular, kalaj en9king
dan lemari api.

328 Lih. Tafsir surch AI Israa`, ayat 60.
329 Qs. Ai Mudatstsir [74]: 30.
330 Qs. A| Mudatstsir [74]: 31.



Ada yang mengatakan, "Sesuatu yang dianggap mustahil oleh

orang-orang kafir itulah yang kini diyakini oleh orang atheis, sehingga

mereka mengidentikkan  surga dan neraka dengan nikmat  dan  siksa

yang dilakukan kepada roh. Mereka juga mengidentikkan timbangan
amal, shirath, lauh dan al qalan dengan makna yang mereka tanbah
sendiri, dan berbeda dengan apa yang dipahami oleh kaum muslimin
sebagainana  yang  diwchyukan  oleh  syara'.  Jika  ada  kabar  yang
membingungkan ckal dari Nabi  SAW, mcka yang wajib adalch kita
meinpercayainya,  sekalipun hal itu diperbolehkan untuk ditakwilkan.
Kemudian takwil itu akan tetap berada di bawah ijma umat Islam, dan
takwil yang tidak benar tentu  saja tidak  diperbolehkan.  Umat  Islani

akan mengambil kabar ini tanpa melalui ilmu kebatinan."

Ada  yang  mengatakan,  "Bahwa  itu  adalali  fitnah  atau  siksa
bagi  orang-orang  yang  zhalim,  sebagaimana Allah  SWT  berfirman,'bife -st, 'F GS \'i& •\S}> 'Rasakanlch adzabmu itu.  Inilah

adzab yang dahalu karm minta supaya disegerakan' ."33'

Firman  Allah  SWT,   fit  j;;i ~j  i#'   ";:;L€£  ¢!
"Sesungguhnya  ia  adalah  sebatang  pohon  yang  keluar  dart  dasar

I.ertzha /.czAz.in," maksudnya,  dari  dasar nercka dan darinya pohon itu

tumbuh, kemudian dia bercabang-cabang di dalam nercka j ahannam.

1{:1£   "A4:a);angny¢,"  maksudnya,  buahnya.  Disebut  zfea/'w"

karena ia muncul.  ;p±:;£l{ Ji?:i    ,'£`B'"Seperfz. Aepa/a s);eJai#-s)/efa«."
Ada yang mengatakan, "Yalmi syetan-syetan dengan bentuk fisiknya.
Adapun  ia  diserupckan  dengan  kapala-kepala  syetan  karena  sama-
sana jeleknya.  Kepala-kapala  syetan  bisa  tergambar  di  dalan  diri
seseorang sekalipun tidak bisa dilihat. Di antaranya saperti perkataan
mereka, "Setiap yang jelek, ia seperti syetan, dan setiap yang baik, ia

33' Qs. Adz-Dzaariyaat [51]:  14.



seperti malaikat. Di antara fiman Allah yang memberitahukan tentang
halituadalchfirman-NyatentangYusuf,±?£SY€£[ii5£!;€§li£(
"Ini   bukanlah   manusia.   Sesungguhnya   ini   tidak   lain   hanyalah

mcz/az.haf );cz#g "w/I.cz."332 hi merupckan penyerupaan fiksi. Malmanya

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan AI Qarzhi.

Sekalipun   alkohol   tidak   diketahui,   clan   tetapi   ketika   ia
terganbar   kej.elekannya   di   dalan  jiwa,   dan   Allah   SWT   telah
berf u][\[\a][\,    -:gr;  uj±;q\  ':±}9±f  ..Yaitu   syetan-syetan   (dari  jenis)
ma#us!.a da#  /ZJarz. /.ends/ /.i.#,"333 maka manusia pembangkang adalah

syetan yang dapat dilihat.  Dalam hadits sfeafaz.fe dinyatakan,  "Seolah-

olahpohonnyaadalahkapala-kapa|asyetan."334

Banyak di  antara  orang Arab  yang mengaku melihat  syetan
dan alkohol.  Az-Zujjaj  dan AI Fara` berkata,335 "Syetan adalch ular

yang memiliki  kepala dan  semacan pohon kurma."  Ia termasuk  di
antara  ular  yang  paling  jelek,  paling  bunk,   dan  paling  ringan
tubuhnya.

Ada yang mengatakan, "Syetan-syetan itu diserupckan dengan
tunbuhan jelek di Yaman yang disebut ¢J a!sf¢" dan ¢s)/-ryclztfaa7®."

.in-Nthas  berkata,336  `Hal  itu  tidck  diketahui  oleh  orang
Arab." Az-Zamakhsyari berkata,337 "Ia adalah pohon yang jelek dan

bau   serta  pahit   sementara  bentuknya   tidak   mengundang   selera.

:::8::Xriu#j]:i.t2.
334 Dinwayatkan oleh AI Bulchari dalan pembahasan tentang kedokteran, bab: 47,

49, 50, dan dalaln pemualaan penciptaan, bab:  11  dan dalam pendahasan tentang
adab 56, Doa-doa, 58.

33S Lfl\. Ma 'ani AI Qur`an (2138]).
336 Lib. Ma 'a"!. AJ gwr `aH (6/34).
337 Lih. .4/ Has);rya/(3/302).



Sedangkan    buahnya    disebut    kepala-kapala    syetan.    Ada    yang

mengatakan338,syetantemasukdarijenisularyangjelek."

6J#.i \*, 6j},\=S I;+,  6:grty'fr:g  "M¢fa¢ SeSw#ggc¢A#);a  mereha
benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu,  maka mereka
memenuhi   perutnya   dengan   buah   zaqqum   itu."   hilah  makanan
mereka  dan  buch-buahan  mereka  sebagai  lawan  dari  rezeki  yang
diberikan kepada pen8huni surga. Allah SWT berfirman dalam surah
AI  Ghasviyah,  e±j  di,  Yf± :\£ a rfe€ "Mereha  fz.ado  meapero/ch
makanan   selain   dart   pohon   yang   berduri."339   Kermdi:an   alcan

dijctaskan,  \;S±  ;a 6\., '.F  ``Kemudian  sesudah  mahan  buah pohon
zczggzi77z  z.fw," maksudnya,  setelch memakan buah dari pohon zaqqum
•Tfu,  i :;,S;j± "Pasti mereka mendapat minuman yang bercampur

dengar   az.r   );¢ng   sa#g¢f   p¢7!as,"   mcksudnya,    minuman   yang
bercampur.  .4s}J-fyclwb  dan .4ry-f)/c¢wb  adalah  dua  bchasa  saperti  a/

/¢grw dan a//wgrw, namun qi+¢ `afa dengan/¢frfeafo lebih masyhur.

AI  Farral  bcka:fa,340  "Syaaba  tha'aamuhu  wa  syaraabuhu

apabila   ada   sesuatu   yang   bercampur   dengan   keduanya.   Allah
memberitahukan bahwa minuman itu dicampur dengan air yang panas
untuk  mereka.  .4/  Ha7%!.z.7%  adalch  air  yang  panas.  Adapun  tujuan

pencampurannya adalah agar air itu menjadi lebih jelek.  Allah SWT
berfirman,3:~Cji€£:;?\=±:~C!;;;'D¢«dz.be».mz.#«ma#de#gr"I.r

yangmendidihseh:irnggamemotong-motongususnyd."34\

As-Suddi   berkata,   "Dicanpurkan   untuk   mereka   air  yang
sangat panas dengan dituangkan ke matanya sehingga mengeluarkan
nanah dan darch."

338 Lih. "a 'a#z. .4/ g#r `a# (6/35).

=3E.#aqfn#yfr[`::]i26,.387).
34` Qs. Muhanmd [47]: 15.



Ada  yang  mengatakan,  "Dicampurkan  untuk  mereka  pohon
zaqqum  dengan  air  panas,  sehingga  berkumpullah  minuman  untuk
mereka   antara   pahitnya   pohon   zaqqum   dan   panasnya   air   yang
mendidih, untuk memberatkan siksa mereka dan untuk memperbarui
bencana bagi mereka."

g±±j     $4 ;i;i; €b), ¢F  ..Kemudian  sesungguhnya  tempat
kembali    mereka    benar-benar    ke    nercka   Jahim."    Aria   yt"8
mengatakan, "hi menunjukkan bahwa mereka ketika memakan pohon
az-zagge/in itu berada di dalan adzab selain neraka, kemudian mereka
dikembalikankapadanya."

Muqatil berkata, "4/ Hamz.in (air yang sangat panas itu) di luar
neraka,  lalu  mereka  mendatangi  air panas  itu  untuk  mcminumnya,
kemudian mereka kembali lagi ke neraka, sebagainana firman Allah
SWT,9l:£'SGq3¥6±+£©6j2#f+>€jr3j{'f€£3#"J".Jafr
neraha j aharmam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka
berkeliling   diantaranya   dan   diantara   air   yang   mendidih   yang
memuncakpanasnya.»342

Ibnu  Mas'ud  membaca,  r#°i  j'?  i{;}±:i  a;  ?'  .343  Abu
Ubaidah  berkatap  "i.  bisa jadi  bemakna  w¢"  (dan)."  AI  Qusyairi
berkata, "Barangkali air yang sangat panas itu berada di suatu tempat
di nerakajahannan, akan tetapi di ujung dari nercka itu."

342 Qs. Ar.Rahmaan [55]: 43,44.

mi4:#:rs#d:#:ra+3P.a:edian##::"hi#ib%a/iira#/£3£##=:f
adalal aneh.



Firman AIlah :

j€ife'p'©6L£#2<ji:g;#©a}~~ts3£tifg@i*€£
jk`br©a±+trei5fu'3ifa'y'©@j€vlJ:±=ipe'

©crf=:i.i,rirsc;,y€i©6p±iiit;±i£6gE;a
"Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka

dalam keadaan sesat Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti

jejak orang-orang tua mereka itu. Dan sesungguhnya telah sesat
sebelum mereka (Quralsy) sebagian besar dart orang-orang yang

dahulu, dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi

peringatan (rasul-rasul) di kalangan merekoL Maka perhatikanlah
bagalmana kesudahan orangrorang yang diberi peringatan itu.

Kecudi hamba-hunba AIlal. yang dibersthkan (dari dosa tidak clan
dJ. ¢dz¢bJ." (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 69-74)

Fiman   AIlah   SWT,    a;I;~ts  jftl£   #i   i+€;   "Karena
sesungguhaya    mereka    mendapati    bapak-bapak    mereka    dalan
fecldaa!#  sesczf,"  maksudnya,  mendapatkan  mereka  kebetulan  dalam

:;::::e:::£¥¢:;&L,a],:rgme:::::Sam:neg#:zy;;y.a64±ji:¢„¢g={:;rfl#;
mereha  I.jw,"  maksudnya,  terburu-buru.  Demikian  diriwayatkan  dari

Qatadah.  Mujahid  berkata,  "Seperti  orang  yang  lari-lari  kecil."  AI
Farra` berkata,344 "4/ nroa ' artinya a/ israa ' bl. ra 'd¢4 (capat dengan
men88i8il).

3"Lib.Ma'aniAIQur`an(21387).
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Abu Ubaldah berkata,345 " 6J?i;E: maksudnya mereka didorong
dari belakang." Hal serupa dikatakan oleh AI Mubarrad, dia berkata,
"J4/ M#fera ' adalch a/ musfcl¢z.tstsw (orang yang meminta didorong)."

Dikatakan, /.a4 'a /I/a!a!»«»  z./¢7I  «aarz.  (sescorang  datang  bersegera

menuj.u api), yaitu apabila dia didorong oleh rasa dinSn kapadanya.
Ada  yang  mengatakan,  `Mereka  terganggu  karena  terlalu  capat."
Demikian dikatakan oleh AI Fadhl.  Az-Zujjaj  berkata,  "H%r7.'a  atau
"Arz. 'a apabila didorong dan merasa terganggu."

FimanAllah,Sj`Yl#£=ipejjif„'"D4»semu»ggivny¢
telah  sesat  sebelum  mereka  (Qprraisy)  sebagian  besar  dari  orang-
ox¢»gyngdaA%/tt,"maksudnyaumat-umatterdahulu.rs±,\:L'jiffij
'd..,i;1   `.Dan   sesungguhnya   telah   Kwi   utus   pinberi-pemberi

peringatan (rasul-rasul) di halangan mereha," "cksndnya, rasul+:rasnd
yang mcmberikan peringatan kapada mereka akan adanya adzab, akan
tetapi mereka tetap kafir.

a¥i±.i   'i=±}£   6f  =;a jl:;8   "Maha   perfra#.ha»/aA
bagalmana  kesndahan  orang-orang  yang  diberi  peringatan  itu,".
maksudnya,  alchir  dari  perkara  mereka.   ±.i ,df St£,   Y€|
"Keouali hamba-hamba Allah yang dibersthkan (drri dosa tidak akan

dz. adrab/," maksudnya,  mereka yang diselanatkan oleh Allah dari
kekufuran, dan ini telch dijelaskan sebelumnya. Kemudian dikatakan,
"Ini  adalch  pengecualian  dari   6¥! fa.i  "or¢»g-or¢ng  )i¢»g  dz.be77.

perz.»grfa» I.fw." Ada yang mengatakan, "Ini adalah dari fiman Allah
S:WT,   'f±},SH.\ :f±5l pe 5S  i$5 'Dan  sesungguhnya  telah sesat
sebelum  mereka  (Quraisy)  sebagian  besar  dari  orang-orang  yang
dahaha'."

3.S Lib. Mdyaz AI Qur`an (21171).



Firman AI]ah:

t±fl.\`G3j'riiy'a±j±r,`©6j+?'t*{|i$6:b'rfu'y'
©i#S',,a-##j,,©S-q'i#,'€,fsGk=3©#'f
a,'chf!©fe#.{Gjzch,ffii©#.fj@jS#

©&iS.fffifj€f{©6*,jjilf3q3
"Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami; maka sesungguhrtya

sebalk-balk yang merperkenankan (adalah Kant). Dan Kami telah
menyelanatkannya dan pengikutnya dart bencana yang besar. Dan

Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan
keturunan. Dan Kuni aliadikan uutuk Nuh itu ®ujian yang balk) di

kalangan orang-orang yang datang kemudian, 'Kesejahteraan
dilimpahkan atas Nuh di seluruh adam.` Sesungguhnya demikianlah
Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat balk.

Sesungguhnya di,a termasuk diantara hamba-hamba Kami yang
beriman. Kemudian Kami tenggelamkan orangorang yang lain."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 75-82)

Fi:rman ALIlch SWT,   'E± \:±'.{ :£5G  "Sesungguhnya Nuh telah

menyeru Kami, "  darn an-nidaa' yang beraat:i al istighaatsah ®endoal

memohon  pertolongan  kapada Allah).  Ada  yang  mengatakan,  "Dia
berdoauntukkebinasaankaurmya.Dialaluberkata¢J€W7j;;1?Y'±j
r€k.'><effl'ct,'YaTuhanku,janganlahEngkoubiarkanseorangpr;di
antara orang-orchg raf ir itu inggal di atas bund ."346  'bSffi 'FiS
``Maka  sesungguhnya  sebatk-balk  yang  memperkenankan   (adalah

346 Qs. Nwh [71]: 26.



Kamz)."AIKisa`iberkata"6Lfafjl{;i;fmaksudnyasebaik-baiknya

yang memperkenannya untuk kanii."

.':{jk6    '3i±ij   "Dan   Kami   telah   menyelamatkannya   dan
pe»gr.hate);cz, " yalmi pengikut agamanya, Mereka adalah orang-orang
yang beriman bersamanya. Adapun jumlah mereka sebanyak 80 orang
sebagalmanayangtelahdijelaskansebelumnya.347pj;:lTtfl±.rC3
"Darz. be#ca#a )J¢7zg 6esar, " yaitu tenggelan.

:S,HA '5 :£f,;t> U==;9 "Dan Kami jadikan anak ouounya orang-
orang )Jang  me/a#/."£facz#  ferfu7"#a#."  Ibnu  Abbas  berkata,  `Ketika

Nun  keluar   dari   bahtera  itu,   meninggallch   semua  laki-laki   dan

perempuan kecuali  satu  anak lcki-1akinya dan istrinya.  Maka itulah
firman Allah  SWT,  a,a-{ ;  ,'€js  \:±;:3 "D¢« Kamz. /.adz.ha# a»ak
cucunya  orang-orang  yang  melanjutkan  keturunan."  Sal'id bin  AI
Musayyab berkata, "Anak Null ada tiga orang, dan manusia semuanya
berasal dari arLak Null:

Perfama,   Sam  adalah  nenek  moyang  orang  Arab,  Persia,
Romawi, Yahudi, dan Nasrani.

Ked«a,  Ham  adalch  nenek  moyang  orang  kulit  hitam  dari
timur hingga ke barat; Sanad, India, an-naub, eropa, habsyah, qibthi,
barbar, dan laimya.

Keft.gz7,  Yafits  adalah nenek moyang  ash-sAczgaa/abA,  Turki,

Al-Laan, AI Khazar, Ya'juj dan Ma'juj, serta yang ada di sana."

Suatu kaum berkata, "Selain anak Nth ada juga ketunman dari
mereka dengan dalil fiman Allah SWT,  @i  a  \=i='  ;;  `i=!3'S
``lyaitu) anak cuou dari orang-orang yang Kami bowa bersana-sana

347 Lin. tafsir ayat 40 dari surah Huud.



N£,;,34i:,:,i=¥1ch?fYLj##i}3EL#'#{i#-£
"Dife:rmankan,   'Hai  Nuh,  turunlah  dengan  selamat  sejahiera  dan

permh  keberkatan  dari  Kant  atasmu  dan  atas  umat-unat  (yang
mukmin)  dart orang-orang yang bersamamu.  Dan ada  ®ula) unat-
unat  yang  Kami  beri  kesenangan  pada  mereha  (dalam  kehidrpan
dunia),   kemudian  mereha   akan   ditimpa   adzab  yang  pedih   dari
K¢mz.'."349 Maka berdasarkan ini, makna ayat itu adalah  ; .'€js \:±=:3

:]§!,HA   "Dan    Kami   jadikan    anak    oucunya    orang-orang    yang
me/a»/.wfha»  fef«r"»a#, " tanpa ketunman orang kafir,  karena Kami
telch menenggelamkan mereka.

Firman Allah SWT,   i±±;§.i cL gS \rE£-;'  "Dcz« Komz. abadz.ha«
unluk  Nuh  itu  folyian  yang  baik)  di  halangan  orang-orang  yang
drftz«g kemetdz.a#, " atau Kami tinggalkan untuknya pujian yang baik
bagi  setiap umat, bahwa dia disukai oleh semua orang.  Sekalipun di
antara  orang  Majusi  ada  yang  mengatakan bchwa  dia  adalch  Ifiid.
Demikian diriwayatkan maknanya dari mujahid dan lainnya.

AI  Kisa`i  men8klaim  bchwa  dalam  hal  itu  ada  dua  makna;
Pertama,    '®±±=S'\  a,  ±S= egg;  "Dan  Kami  abadikan untuk Nuh  itu

folyian yang baik) di kalangan orang-orang jang datang kemudrdn."
Dlkatck:an,   @} $  53f=  ``Kesejahteraan dilimpahha:n atas Nuh," iTrfura
kami abadikan untuknya pujian yang baik ini. hi menurut pendapat
Abu  AI  Abbas  dan  AI  Mubarrad,  atau  kami  abadikan  untuknya
kalimat   ini,   yakni   mereka   mengucapkan   salam   kapadanya   dan
mendoakan baik untuknya.  hi  termasuk pendapat yang  dikisahkan,

::8::#ulsdE`#Z]i3.
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saperti  fiman-Nya,    l{±-Si  :ibl "/7#z. a!dr/aA/  saJ# swraf );aHg Kamz.

turmkan."3so

Ked"a, maknanya Kani abadikan untuknya.

Allah kemudian memulai  lagi  dan berfiman,    @i;  86   j££
"Kesejahteraan  dilimpahhan  alas  Nul., "  "ck:sndnya. kegsedalolteitann

semoga  dilinpahkan  untuknya  dari  disebut  dengan  sesuatu  yang
bn]r`ik,'&±±=S.\&,"Dikalanganorang-orangyangdatangkemudian."

AI   Kisa`i  berkata,   "Dalam  qira`ch  lbnu  Mas'ud,   tis^L  35]

mcz»sfrwztb  kapada  \¥J::p',  atau Kani  abadikan  untuknya pujian  yang
baik dan kesej chteraan."

ALda yang mengatakan,   Z*±±=S{  c3. "Di  halangan  orang-orang

)/cz#g  drfa7zg  femwdz'a#, "  maksudnya  di  tengah  umat  Muliammad
SAW.  Ada yang mengatckan,  ``Di kalangan para nabi, karena tidak
diutus   seorang  nabi  pun  setelahnya  kecuali   diperintahkan  untuk
meneledaninya.AllahswTberfirman,6j£,al>Cijc,CJ.9{63peL;;£
"Dia telah mensyariatkan bagi kanou terttang agan'ia apa yang telch

divasiatkan-NycL kepada Nuh.n3S2

Sa'id  bin  AI  Musayyab  berkata,  "Telah  sampai  kapadaku
bahwa orang yang membacanya di kala petang,  €±j±l-i j a $6  j££
`Kesejahieraan dilinpchkan atas Nuh di selurwh alam,' mck:a die tidalf

akan  digiSt  kalajen8king."  Demikian  dikatckan  oleh  Abu  Umar
dalanjlf-ramAz.d.

:#%c:-N#:u[fa4:.]u.diridisebutkanolehAn-Nthasdalan"b."gwr`a#
(3£322a)s¥syb.ascEL¥[ti;#]¥fawatir.
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Dalani ,4/ M"w¢fAJA& ` dinyatckan dari Khaulah binti Hakim,

bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Bartz#grz.4pcI  }Ja!#g  m¢mpg.r  4e

suatw ru:mah hendaknya dia mengatakan,

ri a ¥ ir ,-1:,3, A, pq< ;j=f
'AL]ou   berlindung   kepada   Allah   dart   kyahatan   apa   yang

dictptakanr[ya'.

Mcka tidak ada yang membahayakannya himgga dia pergi."3S3

Dinyatakan juga  dalam  hal  itu,  dari  Abu  Hurairah,  bahwa
seorang laki-laki dari Aslani berkata,

"Saya tidak bisa tidur malani ini." Rasulullal SAW kemudian

bertanya, "Kczrencl apa?" Dia menjawab, "Aku digigit kalajengking."
Rasulullah  SAW  lalu  bersabda,  "/z.facz  #tz"w  frefz.facz  bera!dcz  dz.  wcz##

petang  berkata,  'Aha  berlindung  kapada  Allah  dari  kyahatan  c[pa
yang diciptaharmya,' niscaya dia tidak akan membchayahanrm."354

Firman   Allah   SWT,    ie#lG+;;;dr,`£S'6£    "Ses"#ggrAny¢
demikianlah  Kami  memberikan  balasan  kepada  orang-orang  yang
berdc¢af baz.fr, " maksudnya Kami abadikan untuk mereka pujian yang

baik. Ka/ berada pada posisi naFAczb, artinya balasan demikian.  dr ,'A€i€±

:p;±gr^ {>,):p, `.Sesungguhaya  dia  termasuk  diantara  hanba-hanba
Kamz. );a7cg berz.ma#." Ini adalah penj elasan kebaikarmya.

353 Diriwayatkan o|eh Malik dalam pembahasan tentang meminta izin, bab:  Doa

Dalam Peljalanan (2/978), dan juga diriwayatkan oleh Muslin dalam pembahasan
tentang  dzihir dan doa,  bab:  memohon perlindungan kepada Allah dari ketenttran
yaiii¥wa#ELuS:?e¥#Tik]afi:.pehoahasantentangsyair.Bab:Hal-halyang

diperintahkan  agar  berta'awwudz  darinya  (2/951),   dan  juga  diriwayatkan  oleh
Muslin dalam Adz-Dzikr Wa Ad-Ifu'aa', bab memohon perlindungan kepada AIlali
dari ketentuan yang buruk dan nmsibch serta lairmya.
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Firman  Allah  SWT,    aiS.i    ffiifi    'ft  "Kemwd!.a#  Kam!.
/engge/amhaH ora#g-or¢ng )/a!#g /a".in, " mcksudnya orang yang kafir,

dan janaknya w#¢r. Asalnya dalam hal itu harus ada lafazh i akan
tetapi   ia   dibuang,   karena  maknanya   sudah   diketahui,   dan   tidak
menjadi yang lain, kecuali  sebelumnya ada sesuatu yang sejenisnya.
'f.   bukan  unfuk  menjauhkan,   melainkan  ia  urfuk  menyebutkan

bilangannikmat-nikmat,sepeltifiman-Nyfty6gj:.©,a:#L`\t€S=~,ji
•\Sl. :1.S 'b£,  "Atou orang miskin yang sangat f arir. Dan dia (tidak

pula)  termasuk  orang-orang  yang  beriman,"3S5  Mcksodya.,  Ak]I
kemudian  membcritahukanmu  bahwa  Aku  telah  menenggelamkan
orang-orang yang lain, yaitu mereka yang terlanbat bedman.

355 Qs. A| Ba|ad [90]:  16-17.
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Firman AIah :

4±><Y,5£©±=±rlp;,'di€u'£~€S£©<±i¥'c,+;±±;C€€,5

j€i;:cs©fjt*j,atf„'jca,i;#>i©fp#i5cfif~j„'
S€ffi©»rfjfjff©z#fj,€£frfer©a±:I.i;;;

:i-`: J5!£i=
``Dan sesungguhnya lbrahim benar-benar termasuk golongannya

(Nuh). (Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati
yang suci. (Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaketya dan

kaumnya, 'Apakah yang kanu sembah itu. Apakah kanu
mengher.daki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan

berbohong. Maha apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta
alam.` Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.
Kemudian ia berkata, 'Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka

berpaling daripadanya dengan membelakang'."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 83-90)

Firman Allah,   ,:±i¥'   £,+;iS c€   €¢   "Da» Jes"nggrfAny¢
Ibrahim  benar-benar  termasuk  golongannya"  Tbun  Albfoas bedsa:fa,
"Dari pengikut agamanya." Mujahid berkata, "Cara bexpikir dan jalan

hidupnya." AI Ashma'i berkata, `.ds-tyz.z.'czA berarti i4/ a 'waa», diambil

dari kata as-Syz.y&a ' yaitu kayu-kayu kecil yang dibakar bersania kayu
besar hingga berkobar."

L. =i5  i



AI Kalbi dan AI Farra`356 berkata,  "Sesungguhnya salah satu

dari pengikut Ibrahim adalah Muhammad, karena dhamir Aa ` dalan

.,+£±  adalah  Muhammad."  Akan  tetapi  pendapat  yang  lebih  kuat
adalch  pendapat  pertama,  karena  dhamir  Aa`  menunjukkan  Nwh,
karena  dia    lebih  dulu  disebut,  dan  antara Nun  dan  Ibrahim  telah
diutus  dua nabi,  Hud  dan  Shalih dengan kunm waktu  2640 tahun,
SepertiyangdiriwayatkanolehAz-Zanakhsyari'.357

FimanAIlah,   ±=   *   ,'Ai.;`   i-€   5£   "¢»grf/aA/ fefi.ha
ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci."  Arfu:yai be:rth
dari  syirik  dan  keraguan.  Auf  AI  A'rabi  belkata,  "Saya  pemah
bertanya kapnda Muhanrmad bin Sirin, 'Apa yang dinaksud dengan
AI ga/bzf as-sa/I.in?I. Dia menjawab, 'Chang yang tunduk dan percaya
bahwa hanya Allah yang menciptakan'."

Ath-Thalari  menyebutkan  dari  Ghalib  bin  Qathan  dan  Auf
seha  selain  dari  keduanya,  dari  Muhammad  bin  Sirin,  ia  pemah
berkata kapada Hujjaj, `Kasihan Abu Muhammad! Apabila ia disiksa
oleh  AIlah  mcka  itu  karena  dosa-dosa  yang  telah  ia  perbuat,  dan

apal)ila ia diampuni oleh AIlch maka itu adalal rahmat baginya." Auf
kemudian   berfanya   kapada   Muhammad   bin   Sirin,   "Apa   yang
dimdsud  dengan  j4/  qa/ha  us-soJi.I-in?"  Ia  menjawab,  `Mengakui
bahwa AIlah itu benar, hari kiamat pasti akan datang, dan Allah akan
memban8kitkan para pen8huni  kubur." Hisyan bin Urwah berkata:
Ayah  saya  pemah  berkata,  "Janganlah  kanu  menjadi  orang  yang
menchina,  apckch kanu tidak melinat Ibrahim,    sekalipun ia tidak

pemahmendya!."

356 Lib. „a 'a#|. AJ gwr`an karya AI Falra` (2ro88)
357Lih..4jKatytya/(3/303)



elf js    .'4j  '5J=    :>)*..`(Ingatlah) ketika ia datang kepada
rctfoa##)/a de#ga# Aafz. )/a7gg swcz.." Kata datang bisa mengandung  dua

malma; Perf¢7wcz,  ketika ia mengajak untuk mengesakan dan mentaati

Allah.   Ked#a,    ketika   Dia   dimasukkan   ke   dalam   api.    ~++<Y, 5!
"(Ingatlah)    ketika   ia   berkata   kapada   bapaknya",   yalrrfu   Az;AI,

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.358   f2j3# \5[ ''4pahaA );cz#g

hamzf  sembaA   z.Jcf."  A41a   dalam  kedudukan  7i&/a'  karena  ia  adalah

mcibfadr`,  sedangkan dzcl¢  adalah khabamya.  Bisa juga m¢  dan dz¢

dalan kedudukan #czLrA¢b yaitu m¢/'"/ dari ja 'b«dzt"».    e:i;i di7!osAab
>

sebagai   rna/'w/   bz.A   yang   artinya   "Apakah   kamu   menginginkan

keburukan."

AI    MubaITad    berkata,    "I/k    adalch    seburuk-seburuknya
kebohongan,   ia  juga   berarti,   orang   yang   tidak   tetap   dan   tidak
konsisten.  Bisa juga  diartikan,  bumi  yang  goncang."   ia,`:  adalah
bade/ ®engganti) dari #2i.

'bD'±±      fi)62)'>   "Apaka:h   ham   menghendaki    senbahan-

sembaAcl7! se/az.# ,4//aft, " maksudnya selain Allah yang kamu sembch.

Bisa   juga   berfungsi    sebagai   hal   yang   berarti,    apakah   kalian
menyembah  Tuhan  selain  Allah  sehingga  kalian  tergolong  orang-
orang pe"bohong.  Sssfii ±j±> 3€£ \=S   "Maha apahah anggapanmu
ferfo¢drp   r#fra#   semesftz   cI/a!m, "  maksudnya  bagaimana   sikapmu

terhadap Allah ketika kamu bertemu dengannya padahal kamu telah
menyembch lairmya?  Ini  adalch peringatan,  saperti  firman Allah,   I:

±ffi hi>'}>'if# ..Apahah yang telah memperdayakan karnu f oerbuat
drrhaka) terhadap Tuhanrm Yang Maha Pemurah."359

358 Lil. Tafsir surah AI An'aarn, ayat 73.
359 (Qs. A| Infithar [82]: 6)
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Ada  juga   yang   berpendapat,   "Sesuatu   yang   kalian   tidak
mengerti sehingga mempersekutukan Allah. "

93:jfjfaf©±:;±lfj,€Jirj£;'"J4!/wz.amem&#d¢»gseha#
pc[ndang  ke  bintang-bintang.  Kemndian  ia  berkata,  'Sesungguhnya
afu   safe.f '."    Ibnu   Zaid   dari    ayahnya   berkata,    `Raja   mereka
mengutusnya  kapada  Ibrahin  untuk  memberitahukan  bahwa  besok
adalah hari raya, maka kami mengajalrmu keluar. Ia kemudian melihat
kapada  bintang  yang  muncul   dan  berkata,"  Bintang  itu  muncul
bersana kapedihan saya." Pada zanan itu, mereka mempergunakan
nmu Nujum ®erbintangan) dengan cara menandanfuya. Akan tetapi

posisi  bintang  yang  mereka  lihat  pada  saat  itu  menbunt  mereka
bingung.

Mereka adalah pengembala dan petani, dan tampaknya kedua

profesi ini membutuhkan pengamatan tcinadap bintang.  Ibnu Abbas
berkata,    "Ilmu    Nujum    adalch    ciri    kenabian."    Ketika    Allah
menundukkan matahari kapada Yusya' bin Nun, dia membatalkannya.
Pengamatan   Ibrahin   kapada  bintang  merupakan   ilmu  kenatian.
Juwaibir  dari  Ad-Dhahhak  menceritakan,  "nmu  Nujum  masih  ada
sampai pada masa Isa AS." Sampai mereka memasukkan Ilmu Nujum

pada masalah yang tidak boleh menggunakan Emu Nujum. Maryan
berkata  pada  mereka,  "Dari  nana  kanu  mengetahuinya?"  Mereka
menjawab `Dari bintang." Kemudian dia berdoa kapada Tuhan, ``Ya
Allah  janganlah  Engkau  membedkan  pemahaman  kapada  mereka
Ilmu    perbintangan     sehingga    tidak     satu    pun     dari     mereka
mengetahuinya,  agar  mereka  tidak  menjadikannya  sebagai  hukum
syariat."

I    2JS   +J;



AI Kalbi berpendapat, "Mereka itu hidup di sebuch kampung

antara  Basrch  dan  Kufch  yang  dikenal  dengan  Hamazjrad,   dan
mereka selalu menggunakan Ilmu Nujuln."

AI  Hasan  berpendapat,  ketika  mereka  diperintahkan  untuk
keluar,  mereka  bexpikir  apa  yang  harus  mereka  lakukan,  sehingga
mereka  melihat  ide-ide  yang  muncul  untuk  dilakukan.360  Mereka

mengakui  bahwa  semua  mahluk  yang  bemyawa pasti  akan  merasa

pedihsehinggamengatakan>"Ofjl.

Menurut pendapat Khalil dan AI Mubarrad, "Seseorang yang
memikirkan sesuatu akan merenung dan memandanri bintang."

Ada yang berpendapat,  "Pada walchi mereka dipanggil untuk

keluar, mereka dalam keadaan sckit (demam)."

Ada yang  belpendapat  "Mereka memandangi  segala  sesuatu

yang ada sehingga akhimya mereka mengakui bahwa semuanya pasti
ada yang menciptakan dan mengatur, dan segala sesuatu bisa berubah
mckadiamengatckan"Ofjl.

Ad-Dhahhak  berkata,  `Malma  dari  kata   F3£  adalah  sakit,
saperti  sakitnya  orang  mati,  karena  orang  yang  sudch  ditentukan
meninggal dunia akan merasckan sakit, kemudian mati." Akan tetapi
ini   bentuk   ilustrasi,   seperti   ketika  Ibrahim   ditanya   seorang  raja
"Siapakah    Sarah    itu?"    kemudian    dia    menjawab,    "Ia    adalch

saudaraku", maksudnya adalah saudara seiman.

360  Atsar  ini  dari  AI  Hasan,  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Katsir  (7/20),  lafazhnya,
"Q>erkata) kaum Ibrahin keluar merayckan hari raya. Mereka menginginkan keluar

bersama  Ibrahim,  lalu  dia  berbaring  diatas  punggungnya  dan  mengatakan  (saya
sakit), kemudian dia memandangi langit. Ketika mereka pulang, Ibrahin mendekati
patung-patung mereka dan menghancurkarmya.



Ibnu Abbas, Ibnu Zubalr, dan Adh-Dhahhck juga berkata, "Ia
menyebutkan  kepada mereka  sebuah  penyakit  yang  tidak  disenangi
Seperti  `wabah'  sehingga mereka menghindari  penyakit  tersebut."361

Oleh  karena   itu         Jy>ii:   a:£         i±€is     ``Ja!/"   merefap   be7pa!/I.7€g

d¢rJpa!da7!);a  de#gr#  membe/c[dr#g, "  maksudnya  mereka  lari  dari

penyakit tersebut karena takut dikucilkan.

At-Tirmidzi    AI    Hakim    meriwayatkan,    beliau    berkata,
"Diriwayatkan  dari   ayahku",   ayahku  berkata,   `Diriwayatkan  dari

Amni dari Asbat dari As-Suddi dari Abu Malik dan Abu Shalih dari
Ibnu Abbas, dari  Saniurah dari AI Hamdani dari Ibnu Mas'ud, Abu
Ibrahin  berkata,  "Kami  menipunyai  hari  raya,  kalau  kamu  keluar
bersama kami merayakannya maka kamu  akan tertarik peda agama
kami."   Pada   hari   raya,   dia   keluar  bersama  mereka,   di   tengah

pejalanan   dia   berkata   "Saya  sakit,   kahi   saya  terluka",   mereka
kemudian  membantunya   bep.alan,   dan  ketika   mereka   berlalu   ia
menyeru

'-b'i±=# ,if e5362  ..Demi  Allah,  sesungguhnya  aha

akan melakukan  tipu  dcrya terhadap  berhala-berhalamu."  AlbdrINaln
berkata, "Ia bukanlah pembangkang sebagaimana menurut Ibnu Abbas
dan   Zubair   karena   kemun8ldnan   telah   berkumpul   baginya   dua

persoalan.

Menurut saya (AI Qurthubi): Dalam hadits sA¢Az.A dari Nabi

SAIV , bdi]@" bersalbda ``Nabi Ibrahim tidak berdusta kecrdi pada tiga

perfura''.  Hal  ini  sudah  dijelaskan dalan  surah A| Anbiyaa`.363  hi
menunjukkan bahwa mereka tidak sakit akan tetapi ini hanya sindiran
kapada  mereka.  Allali  berfirman, £ji€+€,i; 2ii' &J€i  "Sesw»ggrfA#);a

36L Atsar ini disebutkan oleh An-NI)I)has dalam A/a 'a»I. *4/ gz.r`an (6/42), dan As-SNIEL(5«]9l.
363 Lib. Tafsir surah AI Anbiyaa`, ayat 63.



hamu  akan  matt  dan  sesunggwhnya  mereka  clan  mati  ®u|a)." 364
Artinya  kelck  saya  akan  sakit,  mereka  tidck  pcham  bchwa  yang
dimaksud  adalah  sakitnya  hari  kiamat."  Ini  adalah  salah  satu  gaya
bahasa  alegori  saperti  yang  pemah  kita  sebutkan.   Saperti  sebuah

papatah, "Cukuplah kesehatan itu sebagai obat."

Seorang meninggal secara tiba-tiba kemudian dikerumuni oleh
banyak   orang,   mereka   berkata,   ``Dia   meninggal   dalani   keadaan
sehat!."  A'rabi  (arab  badui)  berkata,  "Apakah  orang  itu  meninggal
karena  tercekik!  Ibrahim  memang  benar  sebagai  nabi,  akan  tetapi
karena   para   nabi   memiliki   derajat   yang   tinggi   dan   suci,   maka
kematian seperti itu dianggap dosa." Oleh karena itu Ibrahim berkata

+rz9{;;jf=}£J j±3!;®i i;I:i c5±`5   "Da!#   y¢#g   ¢mof   hal.»g7.»ha«
akan  menganpu;nd   kesalahanha  pada   hart   hiamat."36S   irii  sndch
dijelaskan secara jelas, wa/Aa7»dzf/z'//aA. Ada yang berpendapat, "Yang

dimaksudkan ayat tersebut adalah `jiwa yang sakit' karena kekafiran."
Adapun  kata  7¢"/.ffm,  merupakan  jamak  dari  7eo/.in,  mashdar  yang

menunjuk pada bentuk tunggal.

:6:8::g;Es#i?]i236°].:82.



Firman Allah:

#'LS©6|£±ifY'Xj`C©6L#36ffJffti€+,i;S!iS
©6Li±fGf„#fj6©6j9!Ted|.#'E©ap£"!€;

©6J£<#j
"Kemudian dia pergi dengan diam-dram kepada berhala-berhala

mereka; lalu dha berkata, 'Apakah ko[mu tidak makan? Kenapa
hamu tidak menjavab? ' Lalu dhadetpinya berhala-bewhala itu
sambtl memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).

Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim
berkata, 'Apakah kanu mertyembah patung-patung yang kamu

pahat itu. Padahal Allah-lah yang menctptakan hamu dan apa yang
A¢7»« perd#af I.fro'." (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 91-96)

Fiman Allah #,`£    iJ!   LS     "Kem#dz.¢# rdpergr. de"gr#
diam-diam   kepada   berhala-berhala   mereha;"   Als-Snddi  bc5it:aha,
"Pergi kapada mereka." Abu Malik berkata, `Datang kapada mereka."

Qatadah  berkata,  "Cenderung  kepada  mereka."  AI  Kalbi  berkata,
"Menyambut   mereka."   Ada  yang  berpendapat,   "Adil."   Kesemua

makna yang disebutkan saling berdekatan. Ragfo¢ );cl"gfow rtlwgfaa#a!7!

artinya cenderung. 77!a7.z.a raf.gA artinya j alan yang miring.
'®Sfasri'Jife        "Lalu   dia  berkata,   'Apakah  kanu  tidak

maha7!.? '. "  Ibrahim  berbicara  dengan  patung-patung  tersebut  seperti

halnya   berbicara   dengan   orang   berakal,   karena   mereka   acaum
musyrik) menganggapnya berakal.

+2+?2+i



'b!}J9$   4    .fa    I.    "Kenapa karmu tidakmenjawab?''  Aiha

yang bexpendapat,  "Di hadapan berhala-berhala itu terdapat makanan
yang   mereka   tinggalkan   untuk   dimakan   ketika   mereka   kembali
menyembahnya. Bahkan mereka meninggalkan makanan tersebut agar
memperoleh berkah dari berhala-berhala tersebut."

Ada   yang   berpendapat,   "Makanan   itu   disimpan   sebagai

penghormatan."   Ada   yang   berpendapat,   "Ibrahin   mendekatkan
mckanan tersebut sebagai berfuk ejekkan dan berkata,  [ © 6Lgts if
'b!}}g$4.#   'Apakah   harm   tidak   makan?   Kenapa   ri;in;   tidak

menjawab?'."

;;a;y\>   ti;3    F#    <{!}   "Lalu dihadapinya berhala-berhala
itu  samb.il  memukulnya  dengan  tangan  kanannya  (dengan  kuat)."
Disebutkan  secara  khusus  tangan  kanan  karena  tangan  kanan  lebih
kuat  dan  memukul  lebih  keras.  Demikian  menurut  pendapat  Adh-
Dhahhak dan Rabi' bin Anas.

Ada yang berpendapat, "Maksud dari j4/);¢mz.# adalah sumpch.

Ketika dia berkata ;i;I:pi blJfy givu€3 "Demz.14/Jafe, Sesw#gg'wfa#)/a afu

akan  melakuhan  tipu  daya  terhadap  berhala-berhalamu."  (Qs.  AI
Anbiyaa`  [21]: 57).

A| Farra`366 dan Tsa'1ab berkata, "Memukul dengan keras, jadi

makna 4/ }/¢"z.7c  adalch kekuatan." Ada yang berpendapat, "4/ ytzmz.7I

di sini adalch keadilan seperti fiman Allah, © ±26:YT;:; Q; jj;i }'y'

©tys\>':i,{:fs  "Seandainya     dia     (Muhammad)     mengadakan
sebagian  perhataan  atas  (nama)  kami.  Niscaya  benar-benar  hawi

peg¢#g  dz.a pclda  fa#go#  ha#cz#7!);a. ''367  Artinya  dengan  adil.  Mcka
keadilan  identik  dengan  hana7z  dan  kejahatan  identik  dengan  kz.rz..

366Lih.Ma'a#z.A/8wr`aH,karyaAIFana`(2/388).
367 Qs. Al Haqqah [69]: 4445.
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Apakah  kamu  tidck memperhatikan,  musuh  itu  datang  dari  sebelch
kiri   dan   kemcksiatan  juga  datangnya   dari   sebelah  kiri.   Adapun
ketaatan   datangnya  dari   sebelah  kanan.   0leh  karena  dia  berkata

sebagaimana     firman-Nya      ¢rfe).i¢1fj:l:  ##Lg8     "Pe»gz.haf-
pengtlou:i   mereka   berkata   (kapada   peminpin-perhimpin   mereka),
'Sesungguhaya hamulch yang datang kepada kami dart hanan,'  (Qs.

Ash-Shaffaat [37] : 28). Maksudnya, temasuk bentuk ketaatan. Kanan
adalah  simbol  keadilan  bagi  orang  Islam  sedangkan  sebaliknya kiri

adalah simbol ketidak adilan. Apakah kanu tidak melihat dia berbaiat
kepada   Tuhannya   dengan   kanannya   pada   hari   yang   dijanjikan.
Membaiat   dilakukan   dengan   tangan   kanan,   dan   Kitabnya   pun
diberikan   kapada   tangan   kanarmya   karena   ia   telah   membaiat
Tuhannya   dengan   tangan   kanannya.   Dan   orang   yang   enggan
membaiat Tuhannya diberikan balasan atas perbuatannya dari sebelali
kiri.

;ir;jj\>  E{;S   FSS  <t±S  "Lalu dihadapinya berhala-berhala itu
sambil  me:mukulnya  dengan  tangan  hanannya  (dengan  kant),"  alrfu"
dengan  keadilan itu,  yaitu  ketika mereka membaiat  Tuhannya pada
hari  yang  dijanjikan  kemudian  ia  memenuhinya.  Allah  kemudian
menjadikan patung-patung berhala itu hancur layalmya tepung, yang
sana  sekali  tidak  mempunyal  kekuatan.   Demikian  pendapat  At-
Tirmidzi AI Hakim.

'b±S    ±9+,   .\*sers     "Kemudian kaunnya datang kepadanya

de»grx    bergegas."   Hamzch   membacanya   );e{zzjgiv.»   dengan   ys`

dAa7»maA,  sedan8kan yang lainnya membacanya denga /¢fAaA.  mnu

Zaid berkata, `"ereka bergegas."

2+2J   J



Qatadah  dan  Adh-Dhahhak berkata,  "Mereka beljalan." Ada

yang berpendapat, "Mereka beljalan secara bergerombol dengan pelan
dan mereka percaya salch satu tuhan mereka dalam keadaan bahaya."

Ada  yang  bexpendapat,  "Mereka  menelusup  antara  beljalan
dan berlari layaknya burung unta yang beri alan."

Adh-Dhahhak berkata, `Mereka beruscha." Yahya bin Salani
meriwayatkan,  "Mereka  beljalan  dalam  keadaan  marah."  Mujahid
berpendapat,  "Mereka bejalan layaknya orang  sombong." Juga dari
Mujahid, ia berkata, ``Jalan seorang pengantin baru menuju istrinya."

Yang  membacanya )/zlz!jgrzf7I  berarti  membawa mereka  secara

bergegas, oleh karena itu rna/'#/-nya (objeknya) dibuang. AI Ashma'i
berkata,   "Burung   unta   itu   bergegas,   atau   membawanya   dengan
bergegas."

Ada  yang  belpendapat,  `Terdiri  dari  dua  bahasa;  Per.tome,
bergegas  O[aum  itu  bergegas).  Kedra,   membawa  pengantin."  4/-
mz.zajor&A artinya tempat membawa pengantin. Riwayat ini diambil dari

Khalil.

An-Nulhas berkata yz&z#2f» dengan y¢ ` dAammaA. Abu Hatin
menganggapnya bahasa tidak populer. Sekelompok ulama diantaranya
AI  Farra`  dan  lainnya mengatakan,  "Saya memindahkan  seseorang,
atau saya membawanya ke sana! ."

Begitujuga6j±|dirubahmenjadicapat.MuhanmadbinYarid
berkat`a, "4z-Zfl/yberarti 4/ I.srtz' @ergegas)." Abu Ishak berkata, ":4z-
zafi/   0.alan   burung   unta)."   Abu   Hatin   berkata,    "AI   RIsa`i
menganggap,  ada golongan yang membaca y4zz/w7®368 dengan bacaan

368 g].ra `aA ini disebutlran AI Farra` dalam "a 'a#!. A/ gum `aH (2/389), An-Ninhhas

dalam "a 'a#z. 4J gwr`an (6/45), dan J'rt]b .4J guv `a# (429). Termasuk qrra `ch arch
saperti dalam A/ A/whfusab karya Ibnu Jimi (2/221).
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tipis (tanpa f¢s}Jdz.d),  dari wazcz/cz ya!zz/w  seperti wazcl#a );azz.#w." An-

Nulihas369  berkata,  "Ini  adalah  riwayat  Abu  Hatim  dan  Abu  Hatim

tidck pemch mendenganiya dari AI Kisa` i."

AI  Farra`   sahabat  AI  Kisa`i  meriwayatkan  dari  AI  Kisa`i

bahwa dia tidak tahu yazzpei# yang dibaca tipis." AI Farra`37° berkata,
"Saya   juga   tidak   mengetahuinya."   Abu   Ishak   berkata,   "Selain

keduanya  ada  yang membaca  waza/a )/azz:fii  artinya bergegas."  An-
Nulhas37] berkata, "Kami tidak tahu satu pun yang membaca yazzrty#
dengan bacaan tipis."

Menurut saya (AI Qurtliubi): Ini adalch qira`ch Abdullah bin
Yazid   saperti   yang   disebutkan   AI   Mchdawi.   Az-Zanakhsyari372

berkata,   "y¢zz#w#   mabni   maful.   yazz#w#   artinya  membawanya,
seakan-akan    sebagian    membawa    yang    lainnya   karena    sangat
bergegas."

Ats-Tsa'1abi menyebutkan dari Hasan, Mujahid dan Ibnu As-

Samaiqa`,  yarz/zf»  dengan  rtz `373  yaitu  lan8kah  burung  unta,  antara
belj alan dan terbang.

Fiman AIlah   6|;;if    C    6#i    j6     "JZ7raAz.in berhafq
'Apahah karm menyembch patung-patung yang kamu pahat itu'." Aude

yang  dibunng,  "Siapa  yang  berbuat  begini  terhadap  Tuhan-Tuhan
kami?"  Ibrahin  berkata  "Apakah  kanu  menyembch patung-patung

yang  kanu  pahat  itu,"  artinya  apakah  kalian  menyembah  patung-
patung yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri.

369 LHhi |'rab AI Qur`an (31429`.
370 Lil. Ma 'a"I. ,4J gwr `an (2/389).
37\ Lfl\` |'rab AI Qur`an (31430D.
372Lih.A/Knytya/(3/304).
373 gz.ro `aA ini adalah aneh, tidak rmtawatir.
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A#-7!¢Afw   artinya   memahat,   #cIAafafaow   );¢#faz.ftzftww   dengan

baris  kasra.  IvaAJtza  artinya  mengukir,  a#-#etAAafz7A  artinya  tukang

uldr,   dan   .4/   Mz.»Aaf   adalah   alat   yang   dipakai   memahat   dan

mengukir.374

6L# ri,, '&i+6 ..Padahal Allah-lah yang menciptakan

kanu dan apa yang kanu perbuat itu." rna ked:ndndcamrrya, di-nashab,
artinya AIlah menciptakan yang kamu ketahui dari patung-patung itu

c33333C£.yang terbuat dari kayu, batu dan lainnya. Saped fiman AIlah
j±igSH7SStf::9{>S.    `.Hat   api   menjedi   dinginlch,   dan   rie]r|jadi

keselamatanlah   bagi   lbrahim."3]5   Ace  yang  be[pefndapat,  ..Maa
adalah isfz/Ham  yang berarti kehinaan perbuatan mereka." Ada yang
bexpendapat,     "Maa     adalch    nafi    yang    berarti    kalian    tidak
mengetahuinya, dan Alla-lan yang menciptakannya. Dan makna yang

paling  mendekati  adalah  rna  bersama ,'z./  adalah  mashdar,  artinya
Allah-lch  yang  menciptakan  kamu beserta pefouatanmu.  hi  adalah
mazhab   Ahlu   Surmah,   "Sesungguhnya   semua   perbuatan   adalch
ciptaan Allah, tetapi merupakan usaha manusia. hi juga membantah
mazhab Qadarich dan Jabariah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi
SAW, beliau bersabda

#3£:ifoirS,I;a,O®j
"Sesungguhnya  Allah-lah  yang  menciptakan  setiap  pernbuat

dan buatc[mya."

Ats-Tsa'labi  menyebutkan,  "Diriwayatkan  dari  Baihaqi  dari
hadits Huraifal, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

•.].`.LinAsrshihhah(\126m.
375 Q§. A| Anbiyaa` [21]: 56.
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:;fai $3 a,c]oi # ,43#j fiifa if Efa ir3
i`;`G.iL

' Sesunggwhnya Allah membuat setiap pembuat dan buatannya,

Dia-lchyangmenciptakandanmenbuof",yangMahasuct."
Kedua hadits ini telch kani jelaskan dalan kitab j4/ j4s»cz fl
syarh Asma` AI Husna.

Firman AIah :

peaft'j3r.,ch>5',5'fa©£ifj:#ts6i;,Jal`iji"j6
© a¢€yl

ceMereka berkata, 'Dirikanlch suatu bangunan untuk (membakar)

Ibrahim,. lalu lemparkanlah dia dalon. apt yang menyala-rtyala itu.`
Mereha hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kant

jadikan mereha orangorang yang himoL"
(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 97-98)

FirmanAllah,      Ei€      ,'j      iJii      {j6      "Merefa  berfufqr,
'Dir{kanlch     suatu     bangunan     untwk     (membakar)     Ibrahim'."

Mcksudnya,      bermusyawaralah    mengenai    Ibrahim    yang    telah
mengalahkanmu  dengan  hujjahnya,  saperti  yang  telch  lalu  dalan
surch  AI  Anbiyaa`.  Mereka  mengatakan   6i£       ,'al'       ijii       iJ6
"Dz.r!.ke#/aft  sacfu  beng!IHa#."  Kemudian  kalian  isi  dengan  kayu,

376  Dengan  lafach  yang  sedikit  bcheda  diriwayatlcan  oleh  AI  Bukhari  dalam

pend}ahasan perbuntan  hand)a,  AI  Haldm dalan AJ A/uszadr4  dan AI  Baihaqi
dalan i4/ .4Sma ` dari Hudzaifah. Lil Kanz .4J 'Z/mma/ (1A68 No. 1319).
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lantas  kalian  membakamya dan memasukkan  Ibrahim  ke  dalamnya
agar ia merasakan siksaan tersebut.

Ibnu   Abbas   berkata,   "Mereka   membangun   dinding   yang
terbuat  dari  batu,  tingrinya  tiga  puluh  kaki.  Kemudian  mereka  isi
dengan kayu bakar dan memasukkan lbrahim ke dalamnya."

Abdullah   bin   Amm   bin   Ash   berkata,   "Ketika   lbrahim
dimasukkan ke dalam bangunan itu ia berkata 'Hasbwna//aA w¢»z. 'ma/
wzfa./ (cukuplch Allah sebagai penolon8ku),  a/zJ /am  dalam kata a/

/.aAz.in adalah fr.»ey¢A Qciasan), artinya dalam siksaan bangunan yang

penuh api tersebut.

Ath-Thabari  menyebutkan,  "Yang  mengatakan  perkataan  itu
adalah bemania Haizan,  scorang Arab Persia yaitu Turk. Dia adalah

yang  disebutkan   dalam   salah  satu  hadits  Rasul,   "Seora»g  y¢»g
mengenakan  dua pahaian  (indch)  berjalan  lenggak-lenggok dengan

penuh kesombongan hingga terbual maka ia akan di tenggelamkan di
buni sanpal hari kiamat. ''3]7 Wallaaha a'lam.

i::g     cg±,     .\g'>rffi    ..Mereka hendak melakukan tipu muslihat

fap¢da»);¢" maksudrya kapada Ibrahin. ,4/ Kaz.d adalah tipu muslihat,
artinya bermaksud membinasakan Ibrahim.      S±}£:l€Yliae "Maha
Kami  jadikan  mereka  orang-orang  yang  hina,"  rndfsndnya, yams
terhina   dan   terkalahkan,   ketika   tidak   mampu   mempertahankan
hujjalmya, sementara tipu daya dan makamya tidck terlaksana.

377  HR.  Muslin  dalam penfoahasan tentang  pahian,  bab:    Lanngan  Bersilcap

Sohoong ketika Beljalan dengan mndanggakan Pakalannya  (3/1653,  1654) dan
lbnu Majch dalam Mukaddinah, scrta Al]mad dan A/ 4/ae7Ind (3re22).
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Firman Allah:

©a=;±]fGj,*;j©p.pe;;,u'j£4,\;jfjb€j
©##,al,#

"Dan lbrahim berkata, 'Sesungguhnya aku pergi menghadap

kepeda Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadcku. Ya
Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anck) yarlg ter'masuk

orar.grorar.g yang shalih. Make Kami beri dia kabar gembira
dengan seorang anak yang amat sabar'."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 99-101)

Dalan tiga ayat ini dibahas dua masalah:

Perfqma..   Ayat-ayat ini merupckan landasan dalan berhijrah
dan beruzlah.  Dan yang pertana melakukannya adalah Ibrahin AS
ketika AIlah menyelamatkarmya dari api.  g.`±;=. j~zj' j£.=P,`S j£ "D"
Ibrahim   berkata,   'Sesungguhaya   aku   pergi   menghadap   kapada
Tuhanku, dan Dia ckan memberi petunjuk kepadaku', " airfu" berhiilaln
dari kaurn dan tanah kelahiranku ke tempat yang memun8kinkan aku
menysmbah  Tuhanku.   Sesungguhnya  Tuhanku   g.\±;:  memberiku

petunjuk atas niat baikku.

Muqatil   berkata,   "Dialah   Ibrahim,   orang   yang   pertana
melakukan hijrah bersama Luth dan Sarah menuju bumi AI Muqaddas

yaitu negri Syan."

Ada  yang  berpendapat,   "Pergi   dengan  ibadah,   anal,   dan
niatku.  Kapergiannya adalah dengan analnya, bukan badannya." hi
telah dijelaskan dalan surah AI Kahfi.  Adapun pendapat yang lebih
kuat adalah berhijrch menuju Syan dan Baitul Maqdis.



Ada yang berpendapat, "Beliau pergi ke Harran dan bermukim
di   sana  beberapa  waktu."  Ada  yang  berpendapat,   "Ini   ditujukan
kapada  kaumnya  yang  meninggalkannya,  sehingga  menjadi  bentuk
cacian bagi mereka."

Ada yang berpendapat,  "Ditujukan kapada orang-orang yang
berhijrah bersamanya, sehingga menjadi motivasi bagi mereka."

Ada    yang    berpendapat,    "hi    beliau    katakan    sebelum
dilemparkan   masuk   ke   dalam   bara   api."   Namun   pendapat   ini
mempunyai    dua    bentuk    pentakwilan378:    Perf¢m¢,     saya    pergi

sebagaimana  telah  ditetapkan  oleh  Tuhanku.  Kid"a,  sesungguhnya
saya telah mati, saperti yang biasa dikatakan kapada orang mati, "Dia
telah  perti  kapada  Allah  SWT,  karena Nabi  SAW  membayan8kan
Ibrahim  meninggal  tatkala  dimasukkan  ke  dalam  api,  saperti  pada
biasanya,  sesuatu akan hangus ketika dimasukkan ke dalam kobaran

api.   Sanpai   dikatakan,   © ;.±j!7G\:££;jf±T  e;J3C£.€£  "Kamz.
berf irman..  'Hal api menjadi dinginlch, dan menjadi keselamatanlah
bagz. JZ7rafe!.m'." (Qs. AI Anbiyaa`  [21]:  69), Ibrahim pun selamat dan

tidak terbakar oleh api.

Firman    Allah    g.+;i    terdapat    dua    takwil:    PerJama,
menyelamatkannya dari panasnya api. Kedcfa, menuju surga. Sulaiman

bin Shurd,  salch seorang yang bertemu Nabi  SAW berkata,  "Ketika
mereka  hendck  melempar  Ibrahin  masuk  ke  dalam  api,  mereka
mengumpulkan kayu, ketika itu seorang perempuan tua ikut memikul
kayu  dan  berkata  'Pergilch  kapada  orang  yang  menyebutkan  tuhan
kami.'  Ketika  hendck  dilempar  masuk  ke  dalani  api   ia  berkata,
•Sesungguhnya  cku  pergi  menghadap  kepada  Tuhanku,`  ham ke;ndKa

masuk  ke  dalam  bara  api  Ibrahin berdoa,  "Hasbz.y¢//aAzf  w4»z. 'ma/

378 Lib. Tafsir AI Mawardi (5/59).
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w¢fu./ (cukuplah Allah sebagai penolon8ku) lalu Allah berfirman,  3C±.
13S::9{>i.  S    "Hal     apt     mdyadi     dinginlch,     dan     menjafii

4ese/c!7#czf¢#/crfe".  Abu  Luth  -putra  panannya- berkata,  "Ibrahim
tidck terbakar disebabkan karena kedekatannya kepadaku," kemudian
Allah mengirimkan api dan membakamya."

jKed«¢..FimanAllch,     6±!;i)i     S     J,     .:i     ;i  "ya
Tuhanku,  anugerchhanlah kapadaku  (seorang  anck)  yang  termasuk
ora#g-ora#g )/a#g sfo¢/I.fa." Tatkala Allah memberitahukannya bchwa

Dia-1ah yang menyelamatkannya, Ibrahim kemudian meminta kepada
AIlah    seorang    anak   untuk   menemani    dalan   keterasingannya,
sebagaimana   yang   telah   dibahas   sebelumnya   dalan   surah   Aali
inraan.379   Dalam   ayat   ini   ada   yang   terbuang   yaitu   "Wra/ad¢#
sfo¢/I.Aa#"  (anak  yang  shalih),  dan  hal  serupa  banyak  sekali  yang

teljadi  dalan  AI  Qur`an.  Firman  Allah,  ±;      ri£?>       ifl;£¥
"Maha Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang anat

sabar, " maksudnya ketika menjadi besar anak itu memiliki si fat sabar.
hi  merupakan  kabar  gembira  bchwa  anck  itu  akan  hidup  sanpai
besar, karena anak kecil belum bisa dikatakan mempunyai si fat sabar.
Kabar gembira itu disanpaikan dengan perantarann malaikat  saperti

yangtelahdijelaskandalamsurahHuud38°dansurahAdz-Dzaariyaat.

379 Lib. Tatsir surah Aali Than, ayat 38.
3cO Lil. Tofsir surah Huud, ayat 69.
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Firrmn AIah :

j£6a±.3i~5j,~a.fc3;t±j~j£#.jtf;;=!ia£'£;g6r
&#g}t6,i'rif:~6e£~j,±±;j€§L'jft5+T't±Jj€=Ljjls[

ai;ij©|±ji!:¥.bite:ifj©ieji,,at<jftl~us©
©#ii#.f4ifu'6£©be#iGjfdi~'if6£€~€:ji
feji#pe©a±S.rj,#tgj','©,ky'gi>iff:j3j

al'ii+3©dej±.i63,'Aj£©63#.fc±r&,ar©
crj:S!=+j#53Sffifj©Caedifli6JiJg!fs=GL>

©dy,-,¥5?,,£jJJ£*±!
C`Maka tatkaha anak itu sampal ®ada umur sanggup) berusaha

bersamcpsama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hal anckku
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku

menyembelihmu. Maha f rhirkanlah apa pendapatmu I ' Ia menjowab,
'Hal bapckku, kerjakanlah apa yarlg diperintahkan kepado[mu;

insya Allah kamu akan mendapedku termasuk orangrorang yang
saber.` Tatkala keduanya telah berserah dirt dan lbrahim

membaringkan anaknya atas pdipis(nya), (Ttyatalah kesabaran
keduanya). Dan Kami panggillah dia, 'Hal Ibrahim, sesungguhnya
kamu telah membenarkan mimpi itu', sesungguhnya demtlwlch
Kami memberi balasan kapada orang-orang yang berbuat balk.

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dare Kami
tebus anak irfu dengan seekor sembelihan yang besar. Kani

abadikan untuk Ibrahim itu ®lyian yang balk) di kalangan orang-
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orang yang datang kemudian, (yaitu) 'Kesejahieraan dilimpahkan
atas lbrahim ', Demikianlah Kant memberi balasan kepada orang-

orangyangberbuatbaik.Sesungguhnyaiatermasukhamba-ho[mba
Kami yang beriman. Dan Kami beri dia kabar gembira dengan

(kelahiran) Ishak seorang nabi yang termasuk orarlg-orang yang
shalih. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan alas Ishak.Dan

diantara anak cucunya ada yang berbuat ba[ik dan ada O}ula) yang
zhalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 102-113)

Dalam ayat-ayat ini dibchas tujuh belas masalch:

Perf¢m¢.. Fiman AIlah   ;;=ji a= g ffir  "Ma!fa faffa/a a»aA
itv sampai ®ada unur sanggxp) be:rusaha bersama-sana Ibrahim"
maksudnya, mcka kami anugrahkan anak laki-1aki kapadanya, ketika
sudah dewasa dan bisa berusaha bersama bapalmya serta bisa berkelja
sendiri   unfuk   urusan   dunianya.    {&£.3i ~jj.~\=:I.tc3, C±3i~j£€#.3\±
•`Ibrahim  berkata,   'Hal  anakku  sesungguhnya  aku  meithat  dalan

minpibahwaakumenyembelihmu'."

Mujahid   berkata   ``±;:r\a#gffir    maksudnyap   menjadi

pemuda,dansudchbisaberusahabersanalbrabin."

AI  Falra`38t  berkata,  "Pada waktu  itu ia ®utranya) berunur
tiga belas tahun."

mnu  Abbas  berkata,  "Sudan  bemimpi."  Qatadah  berkata,
`q}ebalan bersana bapaknya."  Hasan dan Muqatil,  `Uscha bapikir

yang  menjadi  landasan  Hujjah."  mnu  Zaid  berkata,  `Usaha  dalan
beribadch." Ibnu Abbas berkata, "Manpu berpuasa dan chalat, saperti

381 Lib. Ma 'a#i. AJ g#r`a# (2889).
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Finan AI+al+ \a;±i \i) a:;:)   "Dan berusaha ke arah itu dengan
swnggrrfe-s##ggrfa". (Qs. AI Israa` [17] :  19)

Ulama     berbeda     pendapat     mengenai      siapakah     yang
diperintahkan untck disembelih.  Mayoritas  dari mereka berpendapat
bahwa  yang  diperintahkan  untuk  disembelih   adalah  Ishak.   Yang
termasuk mengatckan pendapat tersebut adalah Ibnu Abbas bin Abdul
Muthalib dan analmya Abdullah dengan riwayat sAafoz.fo  darinya. Ats-

Tsauri dan Ibnu Juralj, dinisbatkan kapada lbnu Abbas berkata, ``Yang
disembelih adalah Ishck."

Dan riwayat yang sft¢faz.ft  dari Abdullah bin Mas'ud,  seorang

laki-laki   berkata   kapadanya,   "Wahai   anak   orang-orang   mulia!,
Abdullah  berkata:   Mereka   adalah   Yusuf  bin  Ya'qub   bin  Ishak
Sembelihan AIlch bin |brahim.»382

Diriwayatkan oleh Abu Az-Zubalr dari  Jabir berkata,  `Yang
disembelih  adalch Ishak,  riwayat ini juga dianbil  dari  Ali  bin Abi
Thalib RA." Dan dari Abdullah bin Umar, `Yang disembelih adalch
Ishak, dan perkataan ini adalah perkataan Umar RA, tujuh orang dari

golongan  sahabat,  dari  golongan  Tabi'in  dan  yang  lairmya  saperti,
Alqanah,  Asy-Sya'bi,  Mujahid,  Sa'id bin Zubair,  Ka'ab  AI  Ahbar,

Qatadah, Masruq,  Ikrimah,  Qasin bin Abu Yazzah,  Atha`, Muqatil,
Abdurrahman,  Ibnu  Sabit,  Az-Zuhri,  As-Suddi,  Abdullah  bin  Abu
Huzail,   dan   Malik   bin   Anas,   semua   berpendapat   bahwa   yang
disenbelih adalch Ishak. Pendapat ini juga sama dengan kapereayaan

382 |m. Al Bvikhari dalam pembahasan ten¢ang biografi, Bab:  13, dalan s`mh AI

Aribiyaa` ayat 19 dan dalan tafsir sunh Y\is`rf. At-Tirridzi juga dalan tafsir sunh
Y`isuf, begfu pula Alimad dalam Wasnad-nya (2/97).
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kaum  Yahudi  dan  Nasrani.  Selain  dari  mereka,  yang  berpendapat

sama adalah, An-Nuhhas dan Ath-Thabari383 dan selain keduanya.

Said  bin  Zubair  berkata,  "Ibrahim  dibuat  bermimpi  dalani
tidumya   menyembelih   Ishak,   ia   beljalan   menempuh  jaralc   yang
biasanya  memakan  waktu  sebulan  namun  hanya  ditempuh  dalam
waktu setengah hari, dan mendatangi tempat penyembelihan di Mina.
Ketika Allah  memalingkannya  untuk tidck memotong  anakya dan
memerintahkannya  menyembelih  kanbing,  lalu  ia menyembelihnya
dan kemudian beljalan dengan j arch tempuh membutuhkan waktu satu
bulan namun ditempuhnya hanya setengah hari, melewati lembah dan

gunung."  Pendapat  ini  adalah  yang  lebih kuat yang bersumber dari
Rasul dan para Sahabat dan Tabi'in.

Sebagian  ulama  juga  berpendapat  bahwa  yang  disembelih
adalah  Ismail,  dan mereka  adalah Abu Hurairah,  Abu Ath-Thufall,
Alnir bin Wazilah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan
Ibnu  Abbas,  dan  dari  golongan  Tal>i'in,  Said  bin  Musayyab,  As-
Sya'bi, Yusuf bin Mihran, Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas, Muhammad
bin  Ka'ab  AI  Qarzi,  AI  Kalbi  dan  Alqamah.  Abu  Said  Ad-Dharir
ditanya  tentang  siapa  yang  disembelih,  beliau  menjawab  dengan
melantunkan syair, bahwa yang dimcksud adalah Ismail.

Dari AI Ashma'i,  dia berkata, "Saya pemah bertanya kapada
Abu Umar bin Ala' tentang yang disembelih, beliau menjawab: wahai
AI  Ashma'i  tidakkah  en8kau  mempergunakan  akalmu!  Ishak  tidck

pemah  di  Makkah,  akan  tetapi  Ismail-lah  yang  tinggal  di  Makkali,
membangun Ka'bah bersana ayahnya, dan disembelih di Makkah."

383 Lin. /am|. ' AJ Ba);tzm (23/49), Ma 'a„j AJ g!ir`a# kapra An-Nulhas (6/47) dan

I'rab AI QUT`an (3143\).



Diriwayatkan dari Nabi, bahwa yang disembelih adalah Ismail.

Pendapat  yang  pertana  riwayatnya  lebih  banyck  dari  Nabi  SAW,
Sahabat    dan    Tabi'in.    Hujjahnya    adalch    bchwa    Allali    telch
memberitahukan tentang  Ibrahim ketika dia meninggalkan kaumnya
dan    berhijrch   ke    Negeri    Syam    bersana   istrinya    Sarah    dan
kaponakannya  Luth  sebagaimana  firman-Nya   g.`±;:i f~2j' j£`:Lr=\S j£
"Dan    Ibrahim   berkata,    'Sesungguhnya   aku   pergi   menghadap

kepada   Tuhanku,   dan   Dia   clan   menberi   petunjuk  kepadalal."
Kemudianlbrahimberdoa  6±};2}f    a    J,    [£    -I  ``ya rwAa#ha,
anugerahkanlch  kepadaha   (seorang  anak)  yang  termasuk _ prpr!g-

ora7®g   y¢7®g   sAa/I.A."    6£:i r'al' \:=j Si;u'J d,? ip't¥.tij ti£€£t \i£:
€S;;;i..Mahaketihalbrahinsudchmenjouhkandiridarimerekadan
dart  apa  yang  mereha  sembch  selain  Allah,  Kant  anugerchkan
kepadrnyalshak,danra'qub.»384

Fiman Allah,  ,+;; d}>i§:Jfj     "D¢» Kczmz. /ebus  anaA z.fw
denga#  see#or  sel#be/I.fe¢#  )/a!#g  be5ar."  Tebusan  atas  anak  shalih

yang menjadi kabar gembira bagi mrahin, dan anak itu adalch Ishak
berdasarkan  firman AIlah,  6}=;,l>ii';;g§+3   "Da# K¢mz.  berz. dz.¢  habar

gembz." de#gam ¢e/czAz.ra#/ Jsfea*." Di sini dikatakan  f±; ±:?> yaitu
sebelun menikahi Hajar dan sebelum Hajar melahirkan Ismail,  dan
dalan AI Qur` an Ibrahim tidak dikaruniai anak melainkan Ismail.

Adapun dalil ulana yang mengatakan bahwa yang disembelih
adalah Ismail, "Allah mengganbarkan anak itu dengan si fat sabar, dan
Ishak tidak temasuk dalam ganbaran tersebut, sebagaimana firman-
Nya   6givtJ; 3= axe-flsjc£¥:$ 1±=+i;   "Da» /z.»grfhaA
kisch)  Ismall,  Idris,  dan  Dzulkife.  Semun mereha termasut oirang-
ora»g  );ang  sahar.'£85  Artinya  bersabar  menerima  perintah  untuk
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disembelih.  Allali juga menggambarkannya  dengan  `menapati janji'

dalani   firman-Nya,    jfjt63\£  6ori?i   "Sesw#ggwfo#);a   I.a   ach!/¢fo
seorang  yang  benar janjinya,  dan  dia  adalah  seorang  rasul  dan
»abz.. ''386 Karena ia be|janji kepada ayahnya untuk memenuhi perintch

penyembelihan lalu dia menapatinya.

Dan firman-Nya, \€}f 6;£i,L>al'i;S   "Dan Kamz. berz. dz.a habar

gembl.ra    de#gr#    ¢e/clftz+a#/    JsfaaA."    bagaimana    bisa    Ibrahin
diperintahkan  untuk  menyembelihnya  padahal  ia  sudah  dijanjikan
sebagai  seorang  Nabi.  Dan  juga  flrman-Nya, £iJ: ;c*.3 6;i:b>\{±jgs

6fa'gr+ "Maha  Ko[mi  sampahan  kapadanya  kchar   genbira
tentang (kelahiran)  Ishak dan sesndch Ishak flchir pula) Ya'qub.''3gM

Bagainana bisa perintah menyembelih  terhadap  Ishak  ada  sebelum
terlaksananya janji  AIlah  untuk  melahirkan  Ya'qub.  Dan juga  ada
riwayat bahwa kibas itu diikat  di Ka'bah, riwayat ini menunjukkan
bahwa  yang  disembelih  adalah  Ismail.  Seandainya  yang  dimaksud
adalah Ishak maka peristiwa itu teriadi di Baitul Maqdis.

Akan  tetapi  semua  dalil  yang  disebutkan  tadi  tidak bersifat

gaffr'z.   ®asti).      Dalil   yang   mengatakan,   `Bagaimana  bisa   Ishak
mendapat pedntah disembelih sedan8kan Ia dijanjikan untuk menjadi
Nabi," ayat yang dijadikan dalil ini bisa mengandung makna, `Kami
beri  kabar  gembira  Ishak  sebagai  Nabi  yang  pemch  dipchntahkan
untuk  disembelin."  Demikian  dikatckan  Ibnu  Abbas.   Selanj.utnya

perintah sembelih terhadap Ishak setelah Ya'qub dilahirkan.

Ada  yang  belpendapat,  `Tidak  ada  dalam  AI  Qur`an  yang

mencantumkan   bahwa   Ya'qub   terlahir   dari   Ishck."   Dan   alasan
selanjutnya,    "Seandainya   Ishak    adalah   yang   disembelih   mcka

=]QQS=.#uEd#\\..97l..\:4.



peristiwa tersebut teljadi di Baitul Maqdis", maka jawabannya adalali
saperti yang dikatakan Said bin Jubair yang telch lalu.

Az~Zujjaj  berkata, "Hanya AIlah yang tabu siapakah diantara
keduanya yang disembelih." hi adalch pendapat388  ketiga.

jKGd"a.. Fiman Allah, jf8 d3£.3i ~Jj +~a.tdi dsj ~j£ #.jtf
+i4 I(>X;  "Ibrahim berkata, 'Hal analdou sesungguhnya aku melihat
dalam  ndmpi  bahwa  aku  menyembelihmu.  Maka  fikirkanlah  apa

penda[pczfmzf./'. " Muqatil berkata,  "Ibrahim mengalami mimpi  saperti
itu  selama tiga hari  bertunit-tunit." Muhammad bin Ka'ab  berkata,
"Para  rasul  menerima  wahyu  dari  Allah  dalam  tidur  dan  dalam

keadaan sadar.  Sesungguhnya para Nabi hatinya tidak tidur, dan ini
tsabit ®asti) saperti dalam Khabar yang mar/" ', Nabi SAW bersabda,
"Sesungguhnya  ka:mi  para  nabi,  hanya  tidur  matanya  namun  hati

hamz.  fidak fz.drr."389 Ibnu Abbas berkata,  "Mimpi para Nabi  adalch
Wahyu."

Ia berdalil dari ayat tersebut di atas. As-Suddi berkata, `Ketika
Ibrahin    diberikan    kabar    gembira    dengan    Ishak    sebelum    ia

388 Yang benar adalah pendapat yang mengatakan yang diseninelih adalah Ismail

sebagainiana dit`mjukkan dengan jelas oleh ayat-ayat AI Qur` an, beberapa Atsar dari
Sahabat, Tabi'in, yang di antaranya ada yang Marfu' sebagai ketetapan Nabi.

Adapun riwayat-riwayat bahwa yang diseninelin adalah Ishak, tidak lain hanyalah
cerita-cerita  Israiliyat  Ahli  Kitab,  yang  dinukil  oleh  mereka  yang  masuk  Islam
seperti  Ka'ab  AI  Ahbar,  kemudian  diainbil  oleh  beberapa  Sahabat  dan  Tabi'in
sebagai bentuk sikap berbaik san8ka terhadap mereka, dan kemudian mereka jadikan
sebagai landasan. Setelah itu datang banyck ulama dan menjadikan riwayat-riwayat
tersebut sebagal  landasan bahwa yang diseinbelih adalah Ishak.  Lib. f4/ /sraz./i)a;ai/
wa a/ Ma«dr 'affi Kzltrb .4f-ra/sf.r, kar)ra Sysilch AI Allamah Abi Syahbah h. 353 .

389 |R. A| Bulchari dan Muslin dan selain keduanya, Nabi bersabda, "Kedua mata

saya tidur tetapi hati saya tidak tidur". hih. £AaAz.A A/ Bafftarz., pelhoahasan tentang
Shalat Tarawih, Bab Keutamaan Shalat Malam Bulan Ramadhan, dan Mushim dalam
pembahasan tentang Shalat Musafir, Bab Shalat Malam dan Julnlah Raka'at Shalat
Malan Nabi.
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melahirkannya, Ibrahim berkata, 'Ishak adalch yang disembelih untuk
Allah'.„

Ada  yang  belpendapat,  Ibrahim  bemimpi  dalani  tidumya,
"Kamu  pemch  bemadzar  (mengurbankan  anak),  maka  penuhilch

nadzamu itu."

Ada   yang   berpendapat,   pada   malam   tarwiyah   Ibmhin
mendengarkan suara, "Sesungguhnya Allah memedntahkanmu untuk
menyembelih   anakmu,   Ibrahim   kemudian   bingung   dan   berpikir

apakah  itu  berasal  dari  Allah  atau  hanya  pchntah  syetan?  Maka
dinanakanlch malan itu `Maham Tarwgivwh '.

Pada  malam berikutnya  Ibrahim  kcmbali  mengalami  minpi

yang  sama  dan  menper(anyakan  janji  Ibrahin,  1alu  ia  kenudian
mengctahui  bahwa  itu  adalal  perintah  Allah  maka  dinamakanlah
Arafin. Kemudian pada hari ketiga Ia melihat hal yang sana, dan ia
melaksanakannya mcka dinamakanlch hari Nahr.

Ada sebual riwayat, "Ketika lbrahin menyenibelih anaknya,
Jibril berkata,  '4JJaA«  chbar, - a//aA# afahar,'  analmya menjawch,  '£a!
Ilaha illallah wallaha ckbar,` Tbchim be"bali beikata, `Allaha aifear
wa/z.//afrz./  Aamd.'  Selanjutnya  ini  menjadi  Sunnch.  Ulana  berbeda

pendapat saputar teriedinya pedstiwa tersebut:

iKlat.gr..  Ulana  Ahlu   Sunnah  mengatakan,  "Sesungguhnya

penyembelihan   tidak   teriadi,   akan   tetapi   itu   hanyslah   perintah,
seandainya  itu  benar-benar  teriadi  tidak  tefoayan8kan  bagainana

perintah itu dibatalkan. Hal ini merupakan bentuk menasalch perintah
sebeluni benar-benar terlaksana, karena seandainya perintah itu tidak
mau dilaksanckan olch Ibrahin mcka tidak mun8ldn ada tebusan."



Firman Allah, ~£:jJi aj; ij artinya kamu telah meunjudkan

apa yang Kani perintahkan kapadanu dan kanu telah melaksanakan
semanapumu,  dan  kamu  tidak melaksanakan  apa yang Kami  larang
terhadapmu." Ini  adalah pendapat yang paling benar dalam masalah
ini.

Sekelompok  ulama berpendapat,  "hi  tidak temasuk bentuk
nasakh  karena  makna  zabaA/q  ay-tyaz.'  adalah  kanu  memotong
sesuatu."  Dalir dari  pendapat  ini  ndalch perkataan Mujahid,  "Ishck
berkata  kapada  mrahim,  'Janganlah  memandang  wajarmi  sehingga
kamu   merasa  kasihan  padahL   hadapkanlah  wajahku  ke  tanah."
Ibrahin kemudian menganbil pisau kemudian menempelkannya ke
leher Ishak. Tiba-tiba pisau itu terbalik dengan sendirinya, 1alu Ishck
berkata,   ``Ada   apa!"   Ibrchim   menjawab,   ``Pisau  berbalik"   Ishak
berkata `Potonglah saya dengan kuat."

Sebagian    golongan    berpendapat,    "Setiap    kali    berusaha
memotong  leher  Ishak,  ia  mengeras."  Ada  yang  berpendapat,  "Ia
mendapati  leher  Ishak  saperti  baja  atau  ditutupi  baja,  sehingga  ia
selalu  terhalanri,  dan  dengan  kekuatan  Allah  senua  bisa  teriadi."
Akan  tetapi  semuanya  membutuhkan  riwayat  yang  sAaAz.A  karena

persoalan ini tidak mun8lrin diketahui hanya dengan pendapat biasa,
clan  tetapi  membutuhkan  periwayatan.  Dan  seandainya  peristiwa

penyembelihan  benar-benar  teD.adi  maka  AIlah  pasti  menyebutnya
dalan AI Qur` an sebagai penghomatan kapada lbrahim dan Ismail.

Sebagian   yang   lain   bexpendapat,    bahwa   lbrahim   tidak
diperintahkan  untuk  menyembelih  dalan  artian  yang  sebenamya,

yaitu  memotong  urat  leher  dan  mengalirkan  darah,  akan  tetapi  ia
hanya melihat dalam mimpinya, ia membarin8kan untuk disembelih,
lalu ia bingung apakah itu benar-benar perintah untuk menyenbelih.



Ketika  Ia  membaringkannya  seperti  yang  diperintahkan  kapadanya,
AIlah berkata kapadanya,  ~£:jli €ji; i3  "SeszfmggzfA»)/q ham% fe/aA
membe»arha»   mz.mpz.   z.fcf ."   Pendapat   ini   keluar   dari   pcmahanan

sebenamya karena Ibrahim yang dikenal sebagal kekasih Allah, dan
kalau memang benar maka tebusan dari Allah hanyalah sia-sia.

iKeeap"  Firman Allah,  i|jj lscjE6 Ahli Kulali,  selain
Ashim  membacanya  A4rfelq  forz.  dengan  to`  dhammah39°  dan  n¢`

kasrah dari akar kata «rty8, )wn.Jar. AI Falra` berkata39], `Bagainana

pandanganmu,  apakah  kamu  bisa  bersabar  dan  berani."  Az-Zujjaj
bcckata, "Hanya Dia yang bapcndapat saperti itu, ulama yang laimya
beapendapat   apa  yang   kanu   singgupg,   'Apa  yang  engkau  lihat
menunt p andrngrrmu'. "

Abu Ubald menolck qira`ah Aifrtytz dan berkata, `Maksudnya

adalah penglihatan mata secara khusus." Demikian juga pendapat Abu
Hatin.

An-Nulhas berkata392, `"aksudnya adalah pelpaduan antara

pandangan mafa dan selain mata." Pendapat ini adalal pendapat yang
masyhur. Dikatakan, "Apahah kamu tidak melihat kchenaran si fulan,
atau  apakal  kamu  tidck  melihat  kcjujuran  si  fulan."  hi  bukan

penglihatan  mata.   Yang  lainnya  berpendapat  balwa  fqma  adalal
bentuk mzfdAarz. ' dari ra 'az./a.

Ada juga yang meriwayatkan dari Ad-Dhahhak dan AI A'mapy
menbacanya givra, fa'i]nya tidck disebutkan393. Perkataan ini bukanlal

39° gz.np `ch ini mtawatr seperti dalam j4/ /gna '   (2/746) dan ragrz.A i4n-Ivapu:,

h.166
391 Lib. "a 'an|. j4J 8tr`an (2/390).
992 |'rch A| Qur`an (31433`.
393  Qin`al Al  A'rmry  dan Adh-Dhahhak yang  dischutran oleh  Ibm Atiyyah

dalan jl/ A/qharor j4J Wa/.ie (13#48). giro `aA ini tidal mltavetir.
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bentuk  persekongkolan  atas  perintch  Tuhan,  akan  tetapi  keduanya
bermusyawarch  tentang  perintah  itu  dan  untuk  mengetahui  sejauh
nana ia bersabar atas perintali Allah, atau untuk meyakinkan anaknya
agar taat kapada perintah Allah. Ismail berkata,  3€j L' j=i( ¢'t±J ''Hczz.
bapakku,  kerjakanlah apa yang diperintchkan kepadanu"  apa, yang
diperintahkan AIlah.

Saperti Fiman Allah,  j£III:pl a.}J.I g3\III{9 grj> i\illl=.3 "Da»
kesejahieraan  atas  hamba-hamba-Nya yang  dipilth-Nya."  (Qs.  Am
Naml  [27]: . 59),  maksudnya,  mensucikan mereka,  seperti  yang telch
lalu. Dan rna berarti a/hadzz..    a;±:£}f6i,'&il~6 c>£ ~b,¥, ahli isyarah
berkata,   `Ketika  ia  memohon,  AIlch  memberikannya  kesabaran."
Penjelasan ini telah dipaparkan pada pembahasan yaa abafz. dan yea
bw#a)o;a pada surah Yusuuf 94 dan lainnya.

iFe/I.rna..  Fiman  Allah,   \];:i~[ff  "rafha/a  kedz"nyq   fe/aA
berserafe   dz.rz.",   maksudnya   melaksanakan   perintah   Allah.   Ibnu
Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ali RA membacanya \11:. tii395 maksudnya,
menyerahkan urusannya kapada Allah.

Ibnu Abbas berkata, "Jsftz/am¢a (menyerahkan diri)." Qatadch
berkata, "Ibrahim berserah diri kemudian anaknya ikut berserah diri."

riS,'S$g ..Dan  Ibrahim  membaringkan  anaknya  atas  pdipis(nya),
/#)Jafa!/¢fo  fesabcz7itz#  kedra#)ia/."  Qatadah  berkata,  "Men8hadapkan
wajahnya  ke  kiblat",  dan jawab  dari  /i-7%cz  dibuang  menurut  ulana
Bashrch, perkiraan malmanya  ¢p£P, ,ii+:i \r=;i`CC "rafha/a  fedra»}i¢
telah berserah diri dan lbrahim membaringkan anaknya atas peitpis

/ny¢J" mcka Kami menebusnya dengan scokor kibas.

39' Lih. Tofsir ayat 132 dari sunh AI Baqarah, dan surah Yunsunf ayat 4.
395 gz+a `aA ini disebutkan olch An-NI)hhas dalan Wa 'anz. 4/ glir`an (6/51) dan

termsuk giro `ch aneh sebagainana yang terdapat dalam A/ MWAfasab.

GB



Ulana Kufch berpendapat, jawaban dari /I."a¢ adalch   i£:Jjfj .
Adapun  wa!"  hanyalah tambchan,  seperti  Firman Allah,  £,A>i, i;i: I:Lf

t;jij€±{i#j,:lj=Z.eii#fB      "Mafaq      Jdzha/a      merefap
menbowanya  dan  sepakat  mamasukhannya  ke  dasar  sunur  aalu
mereha masuldcan dia), dan (di waktu dia sudch dalan sunur) Karni
Wakyukan kepada Yusrf 'Sesunggwhnya karm akan menceritakan' :596

maksudnya Kani wahyukan kapadamu.

Dan,   fiman   Allah,   €ji~b'©€|STj;€¥£j=C£+5
"Dan mereka turun  dengan  cepat  dari  selu"h tempat yang tinggi.

Da!#  fe/¢A  defaf/a4 " 397    maksudnya,  mendekat.  Sedangkan  firman
Allah,    j6j \acfi €=±S tfy£~£ ls± ij£   "SeAz.»ggq  apab#a  merefap
sampal   ke   surga   itu   sedang   pintu-pinturtya   telah   terbeka   dan
berfuf¢/aA, " 398  maksudnya,  berkata kapada mereka.  him'  AI Qals
berkata:

An-Nulihas  berkata,   "Fyazf  tidck  boleh  menjadi  tambchan
karena temasuk hunif yang bemakna."

Sebuah khabar mengatakan, `Ketika yang discmbelih asmail)
akan   disembelih,    ia   berkata   kapada   Ibrahin:    'Wchai   ayahhi
kuatkanlah  ikatanku  agar  aku  tidak bergerak,  an8katlah pakalanmu
agar tidak terpercik  darch  sehingga ibuku melihatnya dan bersedih,

gesekkanlah  pisau  di  leherku  dengan  kuat  agar  aku  tidak  tersiksa,
palin9kanlah mukaku dan jangan memandang waj ahku sehingga kamu
merasa  kasihan,  dan  agar  aku  tidak  melihat  pisaumu  yang  bisa
membuatku   takut,    kalau   bertemu   dengan   ibuku   sampaikanlah
salamku.  Ketika ibrahim menggesekkan pisaunya, Allah menjadikan
leher   anaknya   saperti   dilapisi   tembaga,   dia   kemudian   mencoba

;:i§§:i=AIfi;]5i:.i:3?6997.
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memotong lehemya dengan pisau itu, namun pisau itu tidak berfungsi
itulahyangdimaksudfimanAllah,¢dy£Q,iii€j.

Ibnu Abbas berkata, "Membarin8kan wajahnya" 1antas Tuhan

berseru,   -£:ji aj; jj© if±j|!:¥.   'j7az.  Jbr«Az.in,   sesw»gg7fA»);a
ham«    fe/aA    membe#arfacm    mz.mpz.    z.fw',     dan    ketika    itu    Allah

menggantinya  dengan  seekor  Kibas.  Demikian  yang  disebutkan  AI
Mchdawi. Akan tetapi telali disebutkan lebih dulu bahwa pendapat ini
tidak benar.  Adapun makna yang benar menurut kami, Ibrahim siap
menyembelih,     dan     anaknya     siap     disembelih,     dan     sebelum
menggesekkan pisaunya, tiba-tiba datang tebusan dari Allah, sehinnga
dipahami  bahwa  perintah  ini  dihapus  sebelum  penyembelihan  itu
dilaksanakan. T7cz//aaA" a '/am.

A|Jauhari399berkata,"giv,,i{J:j'Da»jz7raAz.mmembarz.»gha#

anafuryz7  afus peftyis/n);o/ ' maksudnya menjatuhkannya." AI Harawi
berkata, "4f-ftz//zt artinya mendorong dan menj atuhkan", saped dalani
hadits    Abu    Ad-Darda`,    "Dan    membiarkanmu   jatuh"    artinya
tersungiv.

Dalam   hadits   lain,   "Ia   datang   dengan   unta  betina  yang

punggungnya tinggi4°° dan menggelincirkannya"  artinya membaring-
kannya.

Dalann hadits lain. "Ketika aku tertidur, aku diberikan kunci-
kunci gudang dunia yang diletakkan di tanganku."

Ibnu   AI   Aribari   berkata   "Menggantungkan   di   tanganku."
Dikatakan, "ra/a/fzf ar-ra/.ef/, saya menggantung sescorang."

399Lin.drL£"haA(4/1645).
4°° Ivngch Kauna` artinya daging yang Icon dipipgg`mgrya.
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Ibnu  AI  A'rabi  berkata,  "Menuangkan  di  tanganku,  c}f-fa//c/

artinya menuangkan. " Dikatakan, "ra//a );ezfcz//«, menuangkan.  7yczfa!/a

}J¢fz./% dengan hasrczA huruf f¢ ` artinya j atuh.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Dalam  Shahih  Muslim  ada
riwayat  dari  Sahal  bin  Sa'ad  As-Sa'idi,  sesungguhnya  Rasulullah

SAW   datang   membawa   air  minum   kemudian   meminumnya,   di
sebelch kanannya ada seorang anck Muda dan di sebelah kirinya para
orang  tua,  Rasul  berkata  kapada  anak  muda  itu,  "4pahaA  ham%
mengizinkanku  memberihan  mereka  minum",  an:ck  it}l  m!cn:3aNIablb,
"Demi Allah tidak, saya tidak memberikan bagian saya kapada siapa

pun" Rasul kemudian menuangkan air di tangannya4°t.

Sebagian  Ahli  Isyarah  mengatakan,  "Sesungguhnya  Ibrahin
menginginkan kecintaan dari Allah, kemudian memandangi anaknya
dengan  kecintaan,  dan  Allah  berkata,  'Wahal  Ibrahin  sembelihlah
anakmu  dalani  keridhaan-Ku',  kemudian  ia  mengambil  pisau  dan
membaringkan    anaknya    dan    berkata,    Tchmalah    aku    dalam
keridha'an-Mu,'   lantas   Allah  berkata  kapadanya,   'Wahai  Ibrahin
Kani  tidak  maksudkan  menyembelih  anakmu,   akan  tetapi  kami
maksudkan  agar  karnu  menyerahkan  hatimu  padaKu,  ketika  kanu
memberikan     hatimu     sepenuhnya    kapada-Ku         maka    Kani
mengembalikan anakmu. "

Ka'ab dan lainnya berkata, "Ketika Ibrahin dibuat bennimpi
agar menyembelih  anaknya,  syetan berkata,  'demi  Allah  seandainya
saya  tidak  memfitnch  keluarga  Ibrahim  kali  ini  maka  saya  tidak
manpu  memfinah  satu  pun  dari  mereka  selamanya'.  I,alu  Syetan
menyamar  sebagai  seorang  laki-1aki  kemudian  mendatangi  Istrinya,

4°t HR. Muslin dalan pend}ahasan tentapg Minuman, bab: Sunnah Mend>agi Air

atau Susu dan sejenisnya dari sebelah Kanan (3/1604).



'Apakch  kamu  tahu  ke  mana  Ibrahim  pergi?'  istrinya  menjawab:
'Tidak,'  Syetan  itu  berkata,  'Ia  pergi  untuk  menyembelih  analkmu,'

Istrinya  menjawab,  'Tidak  mungkin,  Ibrahim  adalch  seorang  yang

lembut,'  syetan  berkata  lagi,  'Ia  mengaku  mendapat  perintch  dari
Tuhannya  untuk  menyembelihnya.'  Istrinya  menjawab,  'Apabila  ia
diperintahkan oleh Tuharmya, maka itu lebih baik ia melakukannya.'

Kemudian syetan itu mendatangi analmya, 'Apakah kanu tahu
ke  nana  kamu  akan  dibawa?'.   'Tidak',  jawabnya,   syetan  berkata:
Kamu dibawa ke  suatu tempat untuk disembelih',  analk itu berkata:
'Tidak Mungkin.' Syetan menjawab, 'Ia diperintahkan oleh Tuhannya.

Biarkanlah dia melaksanckan perintah Allah sebagai bentuk ketaatan

kapadanya.    Kemudian    dia    mendatangi    Ibrahin,    'Demi    Allah
sesungguhnya yang datang padamu dalam mimpimu itu adalah syetan:
dan  menyun]hmu  untuk  menyembelih  anakmu.'  Ibrahim  mengetauj
akan syetan itu dan dia berkata, Tergilah kamu dariku wahai Musul
AIlch, kamu tidak bisa men8halangiku menunaikan perintah Tuhan.
Mcka syetan tidak berhasil menggoda keluarga Ibrahim."

mnu Abbas berkata, "Pada saat Ibrahim hendak menyembelil]
anaknya,  iblis men8halanginya pada Jumratul Aqabah kemudian die
melemparinya  dengan  batu  sebanyak  tujuh  kali   sampai  ia  pergi.
Kemudian kembali iblis menghalanginya pada Jumratul Wustha' dan
dia melemparnya dengan batu tujuh kali sampai dia pergi. Kemudiar]
ia  kembali  men8halangi  Ibrahin  pada  Jumratul  Ukhra`   lalu  die
melemparinya dengan batu sebanyck tujuh kali dan kemudian perri.
Ibrahim terus berlalu untuk menunaikan perintch Tuhan."

Ada perbedaan pendapat  seputar tempat tejadinya pedstive

penyembelihan tersebut.  Ada yang berpendapat di Makkah,  yaitu di
makani  Ibrahin.  Ada yang mengatakan di Mina tapatnya di tempal
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Ibrahim melempari  Iblis  dengan batu untuk mengusimya.  hi  adalah

pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab dan Said bin
AI Musayyab.

Diriwayatkan  dari  Said  bin  Zubair,  "Ibrahim  menyembelih
anaknya di sebuah padang pasir di daerah Mina."

Ibnu  Juralj  berkata,  "Ia menyembelihnya  di  Syani  yaitu  dua
nil  dari  Baitul  Maqdis."  Pendapat  pertama  adalah  pendapat  yang
mayoritas,  karena  adanya riwayat  yang  menyebutkan bahwa tanduk
kibas tersebut diikat di Ka'bah, dan ini menunjukkan bahwa peristiwa
ini teljadi di Makkah. Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya peristiwa

penyembelihan itu teriadi di Syam, dan kemungkinan kapala kibas itu
dibawa dari Syam ke Makkah." 7yaJ/aafe# a '/am.

IKce7Ia7»..  Firman  Allah,  6i?.i cj3£  a,I,'if8!  ``Demz.fa.a»/aA
Kami  memberi  balasan  kepada  orang-orang  yang  berbuat  baik,"
maksudnya   Kami    membalasnya   dengan   mengeluarkannya   dari
kesusahan     di     dunia     dan     di     akhirat.      :±;3'lljfa'T4\5::€£
" Sesungguhnya ini benar-benar suafro oyian yang nyata, " in:alEsu!drryaL

hi:Irmat  yang  tryata\.  Ditaithan,  "Ablaahullaha  ibla`an  wabala`an,
artinya diberikan nikmat oleh Allah. Bisa juga dikatakan, ha/a `zt."

Asal semua itu adalah ujian, baik dalam bentuk keburukan atan
kebaikan.

]Kef«/.xA.. Allah berfiman,   ,+;€ g}> i£:Jfj  "Da» Kamz. febzrs
anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Adz-Dzabh is3m dch
a/ madzbefztA janaknya adalah dzab«"fo.  Saperti affo-fAaA»e. isim dari

a/ mafAA"». ,4dz-dzabA  dengan baris  fathch adalah bentuk mashdar.

7+;£  artinya ukuran yang besar,  bukan mayat  yang besar.  Ukuran
yapg  besar karena  ia mengganti  adz-dzabz.A,  atau  karena  dia Maha
Pengganti.



An-Nuhhas berkata, "4zAz.z.in menurut bahasa berarti besar dan

mulia." Dan ahli tafsir di sini melihat azAf.I.in adalch kemuliaan.

Ibnu Abbas berkata,  "Kibas itu  adalah yang dipersembahkan
oleh Habil untuk mendekatkan diri kapada Allah, yang dipelihara di
surga sehingga dipakai menebus Ismail."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, "Kibas yang dikirim oleh
Allah  dari  surga,  dan  telch  dipelihara  selama  empat  puluh  musim

gugur."

Hasan4°2 berkata, `Tsmail ditebus dengan ¢/-fc».s4°3 dari gunung

kemudian  turun  ke  Tsabir4°4,  kemudian  Ibrahin  menyembelihnya
sebagai  tebusan  dari  anaknya.   Ibrahim  langsung  menyembelihnya
ketika  ia melihatnya dan mendekap  anaknya lalu berkata,  "Hari  ini
Allah   menganugrahkanmu   kapadaku."   Abu   Ishak   dan   Az-Zujjaj
berkata, "Ada juga yang berpendapat Ia ditebus dengan 4/ wz '/, yaitu
domba  gunung."  Akan  tetapi  ahli  tafsir  sapakat  bahwa  tebusan  itu
adalah kibas.

IKcde/drp¢».. Ayat ini merupakan dalil balwa berkul.ban dengan
kambing  lebih  afflhal  dibanding  dengan  sapi  dan  unta,  demildan
mazhab  Malik.  Mereka  mengatakan,  "Hewan  kurban  yang  paling
afdhal adalch kambing jantan,  dan kanibing betina lebih afflhal dari
domba jantan,  dan  domba jantan  lebih  afdhal  dari  betinanya,  dan
domba betina lebih afidhal  dari unta dan sapi." Dalil mereka adalah
firman  AIlch   ,ed3f dS'2£:.'S3:u   "Dan  Kami  tebus  anak  itu  dengan
seefor sembe/I.faa# )/¢ng besar, " maksudnya yang besar atan gemuk,
tapi bukan unta dan sapi.

"2 Lib. Tafsir AI Hasan AI Bashri (2/240).
403 [4f.tots adalah donda jantan. £isan A/ 'Anab (entri: tais).
4°4TsabiradalahsalahsatutempatdiMina.



Mujchid dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bchwa Ia

ditanya  oleh   seseorang,   "Saya  bemadzar  akan  berkurban  dengan
anakku?" Ibnu Abbas menjawab bahwa pchalanya akan sania dengan
seekor Kibas yang gemuk kemudian dia membaca  ,+;€ g}> i£;Jjsj .
Sebagian berpendapat, "Seandainya ada hewan lebih mulia dari kibas
bagi Allah maka Dia menjadikannya sebagai tebusan dari Ishak." Dan

Rasulullch  SAW  pemah  berkurban  dengan  dua  kibas  gemuk,  dan
hewan   yang   paling   sering   dikurbankan   adalah  kibas.   Ibnu   Abu
Syaibch dari Ulayyah dari Laits, dari Mujahid, dia berkata, `Kurban

yang paling balk adalch kambing."

iKesemdj7¢#.. Para ulama berbeda pendapat apakah yang lebih
a/2Jfea/ (1ebih utana), berkurban  atau bersedekah dengan nilai harga
kurban.  Malik dan pengikutnya berpendapat, `Berkufoan lebih baik,
kecuali  di  Mina karena bukan  tempat berkurban." Diceritakan olch
Abu Umar.

Ibnu  AI  Mundzir  berkata,  `Kami  meriwayatkan  dari  Bilal:
Memberikan  seekor  ayam kapada anak yatim lebih baik menurutku
daripada   tidak   berkurban."   Begitu   juga   perkataan   Asy-Sya'bi,
"Sesungguhnya bersedekah dengan harganya lebih a/#foa/. " demikian

juga Malik dan Abu Tsaur. Ada juga pendapat kedua, ``Sesungguhnya
berkurban  lebih  afdhal",  ini  adalch  pendapat  Rabiah  dan  Abi  Az-
Zanad dan beberapa ahli Ilmu.

Abu Umar dan Ahmad bin Hanbal menambahkan, "Berkul.ban
lebih  afdhal  dari  sedekah nilainya,  karena berkulban  adalch  sunnah
mu`akkad saperti shalat Id, dan diketahui baliwa shalat Id lebih mulia
dari semua ibadah sunah."

Abu    Umar    berkata,    "Diriwayatkan    dalam    Keutamaan
Berkurban beberapa atsar Aas¢7f , diantaranya apa yang diriwayatkan



Said bin Daud bin Abi Zambar dari Malik dan Tsaur bin Zaid dari
Ikrimch dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullali SAW bersabda,

rfu`ci*!ir&iftyfaiftJi,dy9fa+£`ire
"Tidak ado nofkah setelch silaturahim yang lebih utama di

sisi Allah daripada berkurban.'A°5

Abu Umar berkata, yaitu hadits gfe¢"b dari hadits Malik dan
dari  Aisyali,  dia  berkata,  "Wahai  sekalian  manusia  berkurbanlah,
sesungguhnya Rasulullch  SAW bersabda:  'rz.da¢ seora#g pw# ya#g
menghadap  ke kiblat  dengan lurbannya kecunli  darah,  tanduk dan
bulu-bulunya    adalah    dinilal    kebaihan   yang    disiapkan    dalam
timbangannya pada hart kianat. dan apabila darahnya jatwh ke tanch
maha  itu  mekyadi  jalyi  kebalkan  yang  clan  dibalas  pada  hari
fa.amaf '."  Demikian  disebutkan  oleh  Abu  Umar  dalani  Kitab  j4f-
TamAid,   dan   diriwayatkan   oleh   At-Tirmidzi   tentang   keutamaan
berkufoan, Rasulullah SAW bersabda,

f¢ui dif! ; &i j! ¢+i ,idi ii; rfe * ¢g€sT fe i;
a' i¢uli ¢Ofj {ifeifef3 6,tff3 ¢j£ *9.I i;; g2:ii' ¢i_,

.\1:J` \{i  lj=!=; riJfyl :rf €±;; .Jf :}:: ,J\<1{ &h :rf

"Tidak ada analan yang dilakukan oleh seseorang pada hari

kurban   yang   lebth   dicintal   Allah   daripada   berlai:rban,
sesunggu,hnya     tanduk,      rambut      dan      kuhanya      akan
mendatanginya   pada   hari   Kiamat,   dan   darahnya   akan

cos Hadits ini disebutin oleh AI Khanb dalan rar7.« Baghdad (3/59 No. 10090).
Dia  berkata,  "Hndl.zs  GAar7.b,  saya  tidak  tulis  dari  Hadits  Malik  dari  ismd  ini.
Disebuthan oleh As-Suyut dalam ,4/ Ja"I. ' i4/ Kabz.r (3/2935, 2936) dari ri`rayat AI
Khatib dari lbrm Abbas dan Ad-Dalari dari hal Abbas juga.
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dilctakan di suatw tempat oleh Allah, sebalun darch itu jatuh
ke tanah, maha kerjakanlah dengan jiva yang bersih.'A°6

jKlcscp«/«A.. Berkurban bukan wajib akan tetapi ia merupakan
sunah.  Ikrimah berkata,  "Ibnu Abbas pemah mengutus  saya dengan
dua dirham untuk membeli daging dan berkata, 'Siapa yang kau temui
maka berikan kepadanya dan katakan ihi adalah kurban mnu Abbas'."

Ibnu Umar berkata:  Bisa dipahani dari  sini, dan hadits yang
diriwayatkan   dari   Abu   Bakar  dan  Umar  bahwa  keduanya  tidak
berkurban  menurut  ulama,  agar  orang-orang  tidak  menganggapnya
wajib fardu, dan mereka adalah para imam yang diikuti ummat dalam
mengetahui agamanya karena mereka itulch perantara antara Nabi dan
ummatnya,  sehingga mereka berhak untuk berijtihad dalam masalch
agama di nana tidak diperbolehkan kepada yang laimya.

Ath-Thahawi    menceritakan    dalani   MzfAftf¢sAar-nya,    Abu

Hanifch berkata,  "Berkurban adalah wajib bad orang Mulrim (tidak
bapergian) yang mampu, dan tidak wajib bagi Musafir." Beliau juga
berkata,   "Wajib   bagi   seseorang   berkurban   bagi   anak   kecilnya
sebagaimana wajibnya pada dirinya sendiri," dan beri>eda deng.an Abu
Yusuf dan Muhammad, keduanya berkata, `Tidak wajib bagivya akan
tetapi  sunah,  tidak  mesti  bagi  orang  yang  mempunyai  kemanpuan
melakukannya." Dan pendapat itulah yang kami pegang.

Abu Umar berkata,  "hi  adalah perkataan Malik,  tidak boleh
ditinggalkan baik yang musafr maupun yang bemukim, bagi  siapa

yang meninggalkannya maka berdosa kecuali ada uzur, kecuali yang
berhaji di Mina maka wajib baginya, baik ada uzur atau tidak."

4°6  in  At.Tirnridzi  dalan penhahasan tentang  kurban,  dan  Ibnu  Majah juga

dalam pembahasan tentang kurban, bab: kedua.



Imam Asy-Syafi'i bexpendapat bahwa hukum berkulban adalch

sunah bagi setiap manusia begitu pula bagi orang yang sedang berhaji,

dan berkurban tidak wajib.

Yang  bexpendapat kul.ban wajib  berdalil bahwa Nabi  pemah
memerintahkan  Abu  Burdah bin Niar untuk mengulangi berkurban,
den semua yang diperintahkan untuk kembali  dikeljakan adalah hal
fardhu.

Adapun  dalil  yang  mengatakan  tidak  wajib   adalah  hadits
Ummu Salamah dari Nabi SAW berkata, "4pclbz./cz swdcr% dcz/cz7cg feczrz.

kesepulwh   foulan   Dzulhijjch)   dan   halian   mow   berJurban   maha
key/.czha"/cz%'4°7   mereka  memahani   bahwa   seandainya   diwajibkan

maka   Nabi   tidck   memberikan   kebebasan   memilih   bagi   orang
berkurban.  hi  adalah pendapat  Abu Bakar,  Umar,  Abu  Mas'ud  AI
Badari dan Bilal.

Jresebe/".. Hewan kurban berdasarkan Ijma Muslinin adalah
`Domba dan kambing, onta dan sapi."

mnu  AI  Mundzir  berkata,   `Diriwayatkan   dari   Hasan  bin
Shalih, Ia berkata: Seekor sapi liar untuk tujuh orang, dan seekor rusa
untuk satu orang."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apabila lembu jantan mengawini
sapi betina atau sapi jantan mengawini  lembu betina maka anaknya
tidak boleh jadi hewan kul'ban."

ie::7kFa#i#fe4Tg-¥is#g#udeM##J¥#ufs##3¥##t:|¥}a,yulTfag
sepuluh hari pertarma ¢dziltw6h) telah masuk, dan salah seorang dari kalich ingin
berkurban, maka janganlah ia menyentuh, rambut dan kulinya sama sekali." I;h. AI
Jami ' AI Kabir (11538) dan drlam AI Jami ' Ash-Shaghir S91.



Ulama kelompok rasionalis berkata,  "Boleh,  karena analmya

mengikuti induknya." Abu Tsaur berkata, "Boleh, apabila dinisbatkan
sebagai hewan temak."

jHledwfl    bcJ¢s..    Telah   dijelaskan   dalam   surah   A|   Hajj4°8

mengenai  waktu  berkurban  dan  perihal  memckannya  secara  rinci.

Dalam S7!afoz.fe A4us/I.in dari Anas berkata, `Nabi berkurban dengan dua

kibas   hitan4°9   bertanduk   dan   menyembelihnya   sendiri   dengan

membaca bas"¢/czfa dan ber/afrbz.r dan meletakkan kakinya pada leher

kurbannya..410

Dalam  sebuah riwayat berliau bersabda,  "Dan beliau berkata

:rji &13 il +;  (dengan  menyebut  nana Allah,  dan Allah  Mcha
Besar)"  sebagaimana telah dijelaskan pada althir surch AI An'aam4L I ,

hadits Imran bin Husain, dan telch dijelaskan terdahulu dalani surah
AI  Maa`idah4t2  pada  penj.elasan  saputar  penyembelihan  dan  hewan

yang     disembelih,     dan    penyembelihan    janin     adalah     dengan
penyembelihan induknya, dengan penj elasan yang rinci.

Dalani Sfoa[Az.A 44as/z.in dari Aisyah, "Sesungguhnya Rasulullah

memerintahkan  berkufoan   dengan   seekor  kibas   yang  bertanduk"
Kemudian    berkata,    "Wahai    Aisyali    berikanlah    sebilch   pisau"
Kemudian beliau berkata, "4safa/aft pz.saw z.fw dengrz# bar"" kemudian

Aisyah melaksanakannya, lalu Rasulullah SAW menganibil pisau itu,
dan      memegang      kibas      lalu      membarin9kannya      kemudian
menyembelihya   dengan   membaca,   "De7cg¢#    #czmc!-A4lc{   );cz   .4//czfo

4°8 Lib. Tafsir surah AI Hajj, ayat 28.
409  c+Atyl  :  yang  lebih banyak  putihnya  dari  pada  wanna  hitamnya.  Ada juga

te4Toefi#dip###i:;yAan#froa,¥£fr#ig)aanteiahditakhrijsebehaya.
4'' Lib. Tafsir surah AI An'aam, ayat 163.
4'2 Lib. Tafsir surah AI Maa'idah, ayat 3.



terimalah dart Muhammad,  Keluarga Muhammad dan dari Urrmat
Mwfea7#m¢d.'4t 3 Kemudian beliau berkurban dengannya.

Para ulama berbeda pendapat dalan hal  fa!smz.}Jo*  (membaca

basmalah).   AI   Hasan   AI   Bashri   berkata   pada   saat   berkurban,
"Bismillahi Allaha Akbar, Ini adalah dart-Mu dan sekaligus milik-Mu,

m¢ha  ferz.7#cl/crfo ch!rz. sz. /w/cz#." Malik berkata, "Apabila ia melakukan

hal demikian mcka itu baik baginya, akan tetapi bila hanya menyebut
nana Allah maka dia mendapat pchala."

Imam  Asy-Syafi'i  berkata,  "4f-fczsmfyczfa  dalan menyembelih

adalch  Bz.smz.//a!fe,  apabila  ia  menambah  sesuatu  mcka  itu  termasuk

dzikir kapada Allah,  atau  dia bershalawat kepada Nabi,  maka tidak
salah baginya,  atau berkata,  '4//¢ftcimrma  fclgabb¢/ Mz.#7""  (Ya,  Allah

terimalch dariku) atau berkata, 'Terimalah dari si Fulan' mcka itu tidak
dilarang.„

An-Nu'man   berkata,   "Malm]h   menyebutkan   Nama   Allali
dengan yang lairmya, dan malm]h mengatckan ?all :ri :J±J€ ;€iJ` 'ya
AIlali terinalah dari si fulan', ketika menyembelih." Dia belpendapat
tidak    apa-apa    membacanya    apabila    didahului    oleh    ras"z.)/aft

a)ismillah)  dan  sebelum  membaringkan  hewan  sembelihan.  Akan
tetapi  hadits  Aisych  membantch  pendapat  ini,   sebagaimana  telah
disebutkan bahwa Ibrahim AS  ketika hendak menyembelih anaknya
membacanya, " giv, i:ij.lJ :;ri &1 " dan itu menjadi sunah.

IKcfz.g¢ bc/¢s.. AI Barra` bin Azib meriwayatkan:

gu:c[=ali ;, ui;r I;a :); i3 de &i jfa &i ]jL; Out

cf+T :Lji;i g* Jlf ;`ji 'e6~3- ti:rjf :'jj3 gri ;i£€j

4t3  HR.  Muslim  dalan  pembahasan  tentang  kurban  bab  Sunahnya  Berkurban

Dengan Memotong Sendiri tanpa Perantara, dengan membaca Tasmiyah dan Takbir.



;;.a, ;\=:;jo, _+I,,i ,;fa &„ i:, ah jj=.,; *T :r :;43f
;L±:jo,3  cL#; #0, iL.,]O,i  tL;3; i#®, ;,;*0,3  c\ed±>

•#'yl S
Bchwa  Rasulullah  SAW  pemah  ditanya,    "Apa  yang  perlu
dihindari   dalam   kutban?"   Maka  beliau   berisyarat   dengan
tangannya dan bersabda,  "4d¢  e"paf -AI Barra`  berisyarat
dengan  tangannya  dan  mengatakan  bahwa  tangannya  lebih

pendek    dari    tangan    Rasulullch-   pincang     yang   jelas
pincangnya4t4,   cacat  yang  jelas   cacatnya,   sakit  yang  jelas
sakitnya,  dan4]5     yang  kunis4]6  1agi  tidak  bersumsum."  hi

merupakan lafazh Malik tanpa ada perbedaan.

Dinyatakan   dalam  riwayat  At-Timidzi   dari   Ali   RA,   dia
berkata:

o;§,i :;:jo, ,i,in, oof i3 ,& a, j= a,I 'jji; L`;i
1,

.S15> Y3 9u*  Y aL'rfu  TL=

"Rasulullah  memerintakan4]7  kita  agar  memperhatikan  mata

dan telinga hewan kul'ban, dan jangan berkurban yang bagian
dapan telinganya telpotong,  yang bagian belakang telinganya

:::#efran:Fan,ga:an¥y=:cang.
4" rjJl  artinya  sumsum,  maksudnya tidck ada  lagi  sumsumnya karena  sangat

lemah kunis.  Jbz.d.  Hadits  ini  diriwayatkan oleh Malik dalam pembahasan tentang
kurban, bab: Apa yang Dilarang dari Hewan Kurban (2/482) dan juga diriwayatkan
°L:?7¥b8#yba3fyi36i..£.i'+iL`artinyame|xperhatikanyaapckahadapenyakit

berbahaya  yang  diderita.  Ade' yang  belpendapat,  berasal  dari  as)i-syarzz/aA  yang
artinya  memihih  harta,   atau  kita  diperintahkan  untuk  menyeleksinya.   Lil.  [4#-
Nihaych(2,i462:).



terpotong,   yang   terbelah   telinganya,   dan   yang   telinganya
bolong..rdl8

Dia  berkata,  "4/  mwqabcz/aft  yang  terpotong  bagian  dapan

telinganya, j4/ mwdrbar¢fo yang terpotong bagian belakang telinganya,

¢s-s);czng¢`  yang  terbelah,  ,4/  #a!ngcz`  yang  berlobang."  Menurutnya

hadits ini hasan sAczAz.A.

Dalam  .4/  A4wwczffoffofl`   dari  Nafi',  "Sesungguhnya  Abdullch

bin Umar tidak mau berkurban dengan hewan yang belum mempunyai

gigi dan memiliki cacat4]9." Malik berkata, "Sekiranya ini yang paling

penting untuk disimak. "

AI Qutabi berkata, "t;+ul- I artinya yang belum tumbuh gigivya,
seckan-clan belum diberikan gigi. Sebagaimana dikatakan, "ch. I ®%,
artinya belum diberikan susu, atau dr+. I belum gemuk, atau j~+. I
belum diberikan madu."

Abu Umar berkata, `Dan tidck dilarang berkurban, -menurut
Imam   Malik   dengan   kanibing   Aa!fm¢`   yang   giginya   beguguran

disebabkan  karena umumya  sudah  tua  tapi  badarmya  gemuk.  Akan
tetapi kalau giginya berguguran karena retak maka tidak boleh karena
dianggap  cacat berat.  Dan  cacat  secara  keseluruhan  dinilai  makruh,
sebagaimana telch diteran9kan dalani buku-buku fikih.

iKee7«p¢f be/¢s.. Ayat di atas menunjukkan bahwa siapa yang
bemadzar   mengurbankan   anaknya   maka   dia   harus   menebusnya
dengan seekor kibas sebagaimana mrahim menebus anaknya, hal ini
dikatakan oleh Ibnu Abbas. -Dalam riwayat lain- dia berkata, "Dia

4L8   HR.   At-Timidzi   dalam  pembahasan  tentang  kurban,   bab:   Hal-hal  yang

Dimakmhkan dalam Menyembelih (4/86 nomor:  1498).
4L9 |R. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang kurban, bab: Apa yang Dilarang

dalam hal Berkurban (2/482).



hanis berkurban dengan seratus unta, sebagainana Abdul Muththalib
menebus    anaknya    dengan    seratus    unta."    Dua    pendapat    ini
diriwayatkan dari As-Sya'bi.

AI  Qasim  bin  Muhammad  medwayatkan,  "Cukup  dengan
melakukan  kaffarat   sumpali."   Masruq  berkata,   "Tidak  ada  suatu
kewajiban apapun baginya."

Asy-Syafi'i  berkata,  "Hal  (nadzar)  ini  adalah  mcksiat  dan

harus meminta ampun kapada Allah atas maksiat tersebut."

Abu  Hanifch  berkata,   "Itu  merupakan  ucapan  yang  harus
ditebus  dengan  seekor kanbing  apabila  diucapkan kepada ancknya,
dan apabila bukan kepada anaknya maka tidak wajib sesuatu apapun
ba8inya."

Muhammad berkata, `Harus menebus dengan kambing apabila
bersumpah menyembelih hanba sahayanya, saperti ketika bersumpah
atas anaknya apabila ia melanggar sumpahnya".

Ibnu Abdi AI Hakim dari Malik berkata mengenai orang yang
mengatakan,  "Saya  clan  berkurban  dengan  anck  saya  di  makam
Ibrahim,"  dalam  bentuk  sumpch,  kemudian  diin8kari  maka  wajib
baginya kurban. Dan yang bemazar untuk mengurbankan anaknya dan
tidak  mengatakan  di  makam  Ibrahim  maka  tidak  wajib   apa-apa
baginya.  Dan barangsiapa yang menjadikan anaknya sebagai kurban
atas  nazar  tersebut,  mcka  Qadhi  lbnu  AI  Arabi  bexpendapat  wajib
baginya seekor kanbing.

Abu  Hanifch  berkata,  "Karena  Allah  telah  memberitahukan
bahwa  menyembelih anak sama dengan menyembelih kambing, mcka
Allah     men8haruskan     agar    menyembelih     analmya,     kemudian
mengeluarkannya  dari  kewajiban  itu  dengan  menggantinya  dengan



kambing."   Begitulah   ketika   sescorang   bemadzar   menyenlbelih
aninya  maka  wajib  barinya  menyembelih  kambing,  karena  AIlah
berfr:[rr\an'ife\'+\.,.+I;;,'{'fty``(:lkutilah)agamaorangtuamulbrahim.420"

Keimanan  adalch  komitmen  dasar,  sedan8kan nadzar  adalah
komitmen parsial, maka nadzar harus dibawa pada perintch dasar.

Jika    dikatckan,    "Kenapa    Ibrahim    diperintahkan    untuk
menyembelih   anaknya  padchal   itu   adalah  maksiat,   dan  perintah
melakukan maksiat tidak boleh."

Kami jawab: bahwa itu merupakan penolakan terhadap Kitab

Allah dan tidck meyakini Islam. Dan bagaimana dengan orang yang
berfatwa  pada  persoalan  halal  dan  haran  sedan8kan  Allah  sudah
mengatakan lakukan apa yang diperintahkan, dan yang mejadikan hati
manusia bingung, Perlu diketahui bahwa maksiat dan ketaatan tidak
dilihat   dari   semata-mata  perbuatan   yang   dilakukan,   akan   tetapi
ketaatan    adalah    sesuatu    yang    berhubungan    dengan    perintah,
sedan8kan  maksiat  yang  berhubungan  dengan  larangan.  Ketika  hal
menyembelih  anak  yang  dilakukan  oleh  Ibrahim  adalah  perintch,
maka melakukarmya dianggap sebagai bentuk ketaatan dan ujian. Dan
menyembelih    ketika   berhubungan    dengan    sebuah    larangan    ia
dianggap sebagai maksiat. Sehingga Allah berfiman,  (jfi'f ¢ \L: €L
':±P "Sesungguhaya ini benar-benar suatu ujian yang nyata" yTrfu

ujian   untlk   bersabar   dalani   menyembelih   analmya.   Dan   kalau
memang  ia menyembelih  anaknya,  dan  itu  larangan baginya,  mcka
melakukannya dianggap maksiat.

Jika  dikatakan,  "Bagaimana  hal  itu  menjadi  nadzar  padahal
temiasuk bentuk maksiat."

420 Qs. A| Hajj  [22]: 78.



Maka  jawabnya   adalah,   ia  dianggap  maksiat   apabila  niat
menyembelih anaknya karena nadzar, bukan sebagai tebusan.

Apabila  dikatakan,  "Bagaimana  kalau  ia bemazar  dan  tidck
diniatkan sebagai tebusan?."

Jawabnya  adalah,  "Apabila  ia  bermaksud  saperti  itu  maka
tidck   mempengaruhi   nadzamya,   karena   bemazar   menyembelih
seorang   anak,   dalam   syariat   dianggap   sebagai   ungkapan   yang
berkonotasi menyembelih kanbing."

Kelima     belas..     F±rman    A1:]ch, 'c*±±:Sr® ,±±=Czf;;     ``Kami

abadihan untuk Ibrahim itu  drjian yang baik)  di kalangan  orang-
orcz7!g )/&#g dtzf&7zg hem"dz.am, " atau Ibrahin memperoleh pujian yang

baik oleh ummat-ummat sesudahnya. Semua ummat akan bershalawat
dan memuj.inya. Ada yang bexpendapat bahwa itu adalah doa Ibrahim
AJS\'d±±:S\b,6,ie'b^:i,i,I:;jfs..DanjadikanlahAloubuahtuturyang
baik bagi orang-orang (yang datang) Kemudian. 'A2\ Thin:ah ben:katap
``Salani  bagi   Ibrahim,   artinya  keselamatan  bagi  kita."  Ada  yang

berpendapat, `Keselanatan baginya dari malapetaka", saperti  S£ 3££
':riff f)±@!t   "Kesejahteraan   dilimpchkan   atas~  Nuh   di   s?lan,h

a/am'422.    saperti    yang   terdahulu    63.'ji© 6ed.fci§g»,;r
<j¢;;gil  "Demihianlch Kant memberi balasan kepada orang-orang
yang berbuat  bat,k.  Sesungguhaya ia termasuk hamba-hamba Kani
);¢#g berz.mcz#." (Qs. Ash-Shaffaat [37]:  110,  111), mcksudnya orang-
orang  yang  melaksanakan  Ibadch  dengan  baik,  mereka  itulah  yang
berhak mendapatkan tambahan pahala dari Allah.

]Kee»an  be/¢s..  Firman  Allah,   <ng±±£It 6LZJ 6JiJ 6}£;£l>dr'i;i{j
"Dan Kant beri dia habar gembira dengan (kelahiran) Ishak seorang

:Z8::A::?E;g::;[[3f],::;g..



nabi yang termasuk orang-orang yang shalih." Tbrm A!btoas bedsa;fa,
"Kabar gembira atas kenabian Ishck, dan ia juga bexpendapat bahwa

kabar gembira datang dua kali, yaltu lshak diberitakan kenabiarmya
sebagal balasan  atas kesabarannya dan keridhaannya,  dan menerima

perintah Allah."    C{j:=ij Sij ;S \3jsj'    ``Kamz. /z.7»pczAha» feberhaA&#
czfasnycz   c7a#   ¢fczs   Jsfoafa."   Maksudnya,   kami   limpahkan   kapada

keduanya   kenikmatan.   Ada   yang   bexpendapat,   diberikan   kepada
keduanya anak yang banyck, artinya karni berikan keberkahan kepada
lbrahim dan anak-anaknya, dan kepada Ishak ketika melahirkan para
nabi Bani Israil.

Ada  yang  belpendapat,  "Sesungguhnya  kinayah  pada  4Jf>

(czfcrs");cz)    menunjukkan    Ismail,    dan    dialch    adz-dzczbz.I.%    (yang
disembelih)."

AI Mufadhdhal berkata, `Yang benar adalali yang ditunjukkan
AI  Qur`an  yaitu  bahwa  yang  disembelih  adalah  lsmail,  ialah  yang
diceritakan dalan kisah penyembelihan. Ketika Allah berfiman pada
akhir  kisah  tersebut,   ,+;£ d}> 'i£:J£J   "Da»  Kamz.  febeAs  a7€a*  zt«

a,. ,  ndrh
i= -a:de#grH seefror fembe/z.fecz# );czng besczr," kemudian berfirman

':p±=ji) G;;i at,{£ © ;±£A.~g;  "'Kesejahieraan   dilinpchl;an   atas

Ibrahim',  Demikianlah  Kami memberi  balasan kepada orang-orang

yang    berb«af    baz.A. "    kemudian    berfirman,     6J2J\€J§;6;£i,L>ir'i;f§f3

if e cg$6© <ng±Sri^ "Dan Kant beri dia kabar gembira dengan
(kelahiran)  Ishak  seorang  nabi  yang  termasuk  orang-orang  yang
shalih.   Karhi   ttmpchkan   keberkahan   atasnya   dan   alas   Ishak,"
maksudnya atas  Ismail.  j:=4j Si3  adalah kiasan dari  Ismail,  karena

1=

Ismail    telah    disebutkan    sebelumnya.    Kemudian    berfirman, ctiLj

\£±?j3   "Da#   dz.a#far¢   a!#¢fr   cwcw#)/cz"   menunjukkan   keturman
Ismail   dan   Ishck,   dan   ini   tidak   berbeda   dengan   riwayat   yang



mengatakan bahwa Ismail lebih tua dari Ishak dengan perbedaan umur
tiga belas taliun.

Menurut saya (AI Qurthubi):  Sebelumnya telah disebutkan

yang  menunjukkan  bahwa  Ishak  lebih  tua  dari  Ismail.  Dan  kabar
gembira  tersebut  ditujukan  pada  Ishak  dengan  berdasarkan  teks  AI
Qur`an.   Apabila  kabar  gembira  yang  tercantum  dalam  teks   ayat
tersebut   adalah   Ishck   maka   tidak   ada   keraguan   bahwa   yang
disembelih adalah Ishck,  dan ia menjadi kabar gembira bagi Ibrahim
sebanyak  dua  kali.  Perfcz"cz,   dengan  kelchirannya.  Kedwa,   dengan

diangkatnya  sebagai  Nabi.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  lbnu
Abbas, "Kenabian hanya teljadi ketika sudah besar", kata tt; di7zasfoab

karena berkedudukan sebagai fea/, sedan8kan dJfJ /afus#)/a) kembali
kepada \(atas) Ibrahim bukan kapada Ismail. Dalam ayat tersebut tidak
disebutkan Ismail,  sehingga dipahami kinaych tersebut dikembalikan
kepada Ishak.

Adapun    yang    diriwayatkan    melalui    muawiyah,    "Saya
mendengarkan  seseorang  berkata  kapada  Nabi  SAW,  'wahal  putra
adz-dzczbz.A&z'#  (dua orang yang disembelih)!' Nabi SAW pun tertawa.

Kemudian   Mu'awiych   berkata:   Sesungguhnya   Abdul   Muththalib
ketika    menggali    sumur    zam-zani    ia    bemadzar,    jika    Allah
memudahkan  baginya,  maka  ia  akan  menyembelih  salch  seorang
anaknya  karena  Allah.   Maka  urusannya  dinudahkan  oleh  Allah
sehingga ia ingin mewujudkan janjinya. Akan tetapi ia dilarang oleh

para   pamannya   Bani   Makhzum   dan   mereka   berkata,   'Tebuslch
anakmu.'  Kemudian  ia menebusnya  dengan  seratus  ekor  unta yaitu

yang disembelih."

Dan  Ismail  sebagai ya!»g dz.sembe/z-A  kedua tidak mempunyai

hujjah.   Karena   landasannya   tidak   kuat,   saperti   yang   telah   kita



sedulkan  dad:arm BniJmi AI  I'lam  Fi  Ma'riifati  Moulidi  AI  Musthafa'

SL4W.   Dan karena orang-orang Arab menjadikan kata Pama[» berarti
bap¢fr.  Allah  berfiman   j±3fr# fej.`b chS~t;`; @'.L' aa'|i=;: iJ6
S=:;I;4Z3 "Mereka menjowab: 'Kami akan menyembah Tuhanrm dan
Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak' ."

Dan   Allah   berfirman,    ti;:its;,+;;;iEfj 424   "Dam    I.a
menalkkan kedtla ibu-bapanya ke atas singgasana. " TLedrarrya. addr;ch

bapck dan pamannya.  Begitu juga diriwayatkan oleh seorang penyair
AI  Farazdaq  dari  Abu  Hurairch,  dari  Nabi  SAW,_ seandainya  benar

sanadnya, sementara AI Farazdaq sendiri mendapat kritikan.

jKef#jwA  beJ¢s..  Firman Allah,   i,usj 'j£ \£±€js cfj "Da#
diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada  foula) yang
zAa/I.in ", ketika disebutkan keberkahan dalam keturman yang banyck.
Dikatakan:  ada  yang  berbuat  balk  ada  pula  yang  berbuat  zhalim.
Chang  yang  berbuat  zhalim  tidck  akan  bemanfaat  dengan  adanya
ketunman   yang   menjadi   nabi.   Kaum   Yahudi   dan  Nasrani  juga
termasuk  anak  cucu  Ishak,  begitu juga  bangsa  Arab,  walaupun  ia
merupakan anak cucu dari Ismail, akan tetapi harus dipisahkan antara

yang  berbuat  baik  dengan  yang  berbuat  jahat,  dan  yang  mukmin
dengan yang kafir. Dalan AI Qur`an disebutkan t5L;:±:!{j 3#.t +'bf;
C#}±jr): f uN'§±!':;±f 2S     "orang-orang     Yahadi     dan     Nasrani

mengatakan:  'Kaani hi adalah anak-anak Allah dan kekasth-kekasih-
IV);cz'. "  Maksudnya,  mereka  menganggap  bahwa  mereka  anak  cucu

utusan    Allah    sehingga   mereka   menganggap    dirinya   memiliki
kemuliaan sebagai telah dij elaskan.

423 Qs. A| Baqarah [2]:  133.

:::8::Xr#[£]#[]50]:.18.



Firman AIah :

6t;i=<j¥1\=±±j±f=i,r©<i2£L±r<y'tfj:fe'\==L:ifr'pl

a:±ggifj©6#.i#Ses#i#3©#.ft±ja.i
grJi;© -,., }fj;#tc&;ifj©gr-tee.i
©<#y't±j:Gjfo©±±dy'tc3,\=+a;
lr3C±a:+7!©©.fc±€ll,`i±i3£

©drfj±i
"Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa

dan Harun. Dan Kami selamatkan keduanya dan koumnya dart
bencana yang besar. Dan Kant tolong mereka, maka jadtlah

mereka orang-orang yang menang. Dan Kami berikan kepada
keduanya kitab yar.g sangat jelas. Dan Kant tunjuki keduanya
kapada jalan yang lurus. Dan Kant abadikan urttuk keduanya

(pujian yang balk) di kalangan orarlg-orarlg yarlg datang kemudian;
lyaitu), 'Kesejahieraan dilimpahhat. alas Musa dan Harun.`

Sesungguhnya demikianLah Kami memberi balasan kepada orang-
orang yar.g berbuat balk. Sesungguhnya keduanya termasuk

hamba-hamba Kami yang berimarl."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 114-122)

Fiman Allah,  Gj#y' t£J: fe' \3£' ifl'p' "Da» Seszf»ggzfAny¢
Kami  telah  melimpchkan  nikmat  atas  Musa  dan  Harun."  Sctf3Ach
menyebutkan  diselamatkannya  Ishak  dari  penyembelihan,  dan  apa

yang   diberikan   kapadanya   setelah   dilantik   menjadi   Nabi,   AIlali



menyebutkan apa yang diberikan kepada Musa dan Harm.  Diantara

pemberian tersebut  adalah:     #.i 5!jaf "Be#co#¢ )/¢#g besar."
Ada  yang  bexpendapat,  "Bencana  kekeringan  yang  melanda  Bani
Israil."  Ada juga  yang  berpendapat,  "Ditenggelamkannya  Fir'aun."

Fas "Dan Kani tolong mereha."
A| Fara`426 berkata, "Dhamir tersebut hanya kembali kapada

Musa  dan  Harm,  dengan  alasan  bahwa  dua menunjukkan jamak."
Adapun  dalilnya  adalah:  Firman-Nya    \2£§|;i   "Do#  Kcz"z.  berz.ha#
kepada kedranya, " dan \=]Sif;6 "Dan Kant tunjuki kedranya." Aiha

yang  beapendapat  bahwa dfocz7»z.r-nya kembali  kepada Musa,  Harm,
dan Kaurmya. Dan inilah yang benar, karena sebelumnya.   \={£jS
l=S;;$6 CCDan Kami selamatkan keduanya dan koumnya."  den  €SSII

£±jJ=j.i"fa.fob);a»gsa»grf/.e/¢s,"yaitutaurat.Dikatakan,lj-...S'®\±~!
menjadi  jelas.  Dan  si  fulan  menjadikannya  I.elas  saped  jelasnya
sesuatu pnda dirinya.

Dan, i'J;#i `J.a/a» );cz#g /woos, " maksudnya agama

yang  lurus,  tidck  terdapat  kebengkokan  di  dalamnya,  yaifu  agama
I:stan.  <i}±:S.\ a,\=i!3C¥56 "Dan Kani abadikan untuk keduanya
®lyian yang balk) di kalangan orang-orang yang datang kemudian."
Yang dimaksud adalah pujian yang baik. © <22#i' {;; a; jal
©dr.j±.tb'3cea:q€£©©.fcs€±»,`i=i3£
"(yaltu),    'Kesejahteraan   dilinpahkan    atas    Musa   dan   Houn.'

Sesungguhaya  demikianlah  Kami  memberi  balasan  kepada  orang-
orang yang berbuat baik.  Sesunggwhnya keduenya termasuk hamba-
hamba Kant yang beriman.

426 Lib. Ma 'a#z. AJ gwr `a# karyanya (2/390).



Firman Allah :

6;±i©6#Siz,4.£#j6S±©#i#.f6jjl9-£S!J
•f>-t\=i£#j-rif© J=j€#;i`j#

6giv.i,4fii;fey€£©f„;:;:j'fr€£6;jj%©<4!z6'dy't
cj=&,`#g£©a€t'j.£~Gap©&±§.re~3#Gj=j'©

©a±,j9.tir3t±5€,'di€£©aal.f
"Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang

rasul-rasul. angatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya,
'Mengapa kanu tidak bertakwa, patutkah kamu menyembah Ba'l

dan kamu tinggalkan sebalk-balk Pencipta, (yaitu) Allah Tuhanmu
dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu,' mcka mereha

mendustckannya, karena itu mereka akan diserct (ke neraka),
kecuali hanba-hanba AIlah yang dibersthkan (dart dosa). Dan

Kant abadikan untuk Ilyas ®ujian yang balk) di kalangan orang-
orang yang datang kemudian. lyaitu), 'Kesejahteraan dilimpahkan

alas Ilyas.` Sesungguhnya demikianlah Kant memberi balasan
kepada orang-oral.g yang berbuat balk. Sesungguhnya dia termasuk

hamba-hamba Kami yang beriman."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 123-132)

Firman  AIlah,    eri#'{6j Lfg.!6#   "Don  sesw»ggrAnya
Ilyas  benar-benar  termasuk  salah  seorang  rasul-rasul."  Paral pck:AI

tafsir   berpendapat,   Ilyas   adalah   seorang   nabi   dari   Bani   Israil.
Diriwayatkan dari ibnu Mas'ud, dia berkata, "Israil adalah Ya'qub dan



nyas adalah Idris", dan ia membacanya :+j.3! b!3'A27, demikian juga

pendapat  lkrimah,  ia berkata,  `Dalan  mushaf Abdullch tertulis, ®!3
M£;}L:ij°|f|'{,tij°3!"danhanyadiasendiriyangmeriwayatkannya.Ibn'u

Abbas berkata, "Idris adalch paman AI Yasa'."

Ibnu  Ishak  dan  lainnya  berkata,  "Yang  meman8ku  jabatan

pimpinan   Bani   Israil   setelah   Yusya'   adalah   Kalib   bin   Yuqana
kemudian   setelah   itu   Hudzaikal.   Ketika   Allah   mencabut   nyawa
Hudzaikal,  semakin bertambch besar permasalahan bagi  bani  Israil.
Mereka  melupakan janjinya  kepada  Allah  dan  menyembah  berhala
sebagai  pengganti  Allah.  Maka  Allah  mengutus  Ilyas  sebagai  nabi
kepada mereka dan diikuti oleh Yasa' dan beriman kepadanya.

Ketika Bani Israil memusuhinya, dia berdoa kepada Tuhannya
untck    dijauhkan    dari    mereka    sehingga    dikatckan    kapadanya,
`Keluarlah pada hari sekian dan pergilah ke suatu tempat, dan kalau

ada  yang  mendatanrimu  maka naikilah  dan jangan berpaling."  Dia
kemudian keluar bersama Yasa' dan berkata, "Wahai Ilyas, katckanlah
kepadeku," kemudian dia melemparkan pakaian kepadanya dari atas,

427 gz.ra `¢fo ini disebuthn oleh Abu Hayyan dalam ,4J Bafer (7/372) dan termasuk

qira'ah aneh. Dan yang benar adalah seperti yang disapakati mayoritas pakar tafsir,
sesungguhnya Ilyas dari ketunman Nabi Harun AS, bukan Nabi Allah Idris AS. Abu
Hayyan berkata dalam ,4J BaAr (7/372):  Tafsir Ibnu Mas'ud - Ilyas  adalah Idris-
mungkin bukanlah riwayat yang  shahih  darinya,  karena  ldris  yang  dikutip  dalam
sejarah datang sebelum Nabi Nut AS. Dan dalaln surah AI An'aam disebutkan Ilyas

fr£:Tfi_ThrA¥ahAi£P:3y#8irte6¥Sdu,k,rjk:.#+Fi,ea#r3~#ig'>')rf> "  Dan  Kant telah menga"gerahkan  Ishck dan  Ya`qub kepadanya.' Kepada

kedranya masing-masing telah Kami beri petunjuk;  dan kapada Nwh sebelun itu
tiuga) telah Kant beri pctunjuk, dan kepada sebahagian dart keturmamya (Nuh)
);al.fc/ Dawd. "  (Qs. AI An'aam [6]:  84) dan disebutkan,  di antara segenap ketunman
tersebut adalali Ilyas.  Ada juga yang berpendapat,  Ilyas  adalah salah seorang  dari
anak Harun, dan seterusnya.



dan  itu  menunjukkan  dijadikannya  Ilyas  sebagai  Khalifan  terhadap
Bani Israil, dan itu merupakan masa terakhimya.

Allah memberikan kapada Ishck makanan dan minuman yang
lezat, memberikannya  sayap  dan memakaikannya  cahaya,  kemudian
terbang  bersama  malaikat.  Dia  adalch  manusia  sekaligus  malaikat,

berada di langit dan buni.428

Ibnu  Qutaibah  berkata,  "Allah  SWT  berkata  kapada  Ilyas,
"Mintalah   kepada-Ku   niscaya   akan   kuberikan   kapadamu."   Ilyas

berkata,   "An8kat   aku   kapadamu   dan   tundalah   kematianku."   Ia
kemudian  terbang  bersama  malaikat.  Sebagian  bexpendapat  bahwa

Ilyas  pemch  sckit,  seakan-akan  merasakan  kematian  dan menangis.
Kemudian  Allah  menurunkan  wchyu  kepadanya,  "Kenapa  en8kau
menangis?"  Apakah  en8kau  menginginkan  dunia,  takut  mati,  atau
takut dengan api neraka?.

Dia  menjawal>,   "Tidak,   tidak  sedikit  pun  dari   semua  itu
membuatku   takut,   aku   hanya   khawatir   bagaimana   orang-orang
sesudahku  bisa memuj.i-Mu  sedan8kan  aku  tidak  memuji-Mu!  Dan
bagaimana  orang-orang   sesudahku  mengingat-Mu   sedangkan   aku
tidak  mengingat-Mu!   bagaimana  orang-orang  sesudahku  belpuasa
sedan8kan  aku tidak berpuasa,  mereka melcksanakan  shalat  sedang
aku  tidak  shalat!"  Lantas  dikatakan kepada Ilyas,  "Ya nyas niscaya
akan  Ku  tunda  kematianmu  sampai  pada  wahii  tidck  seorang  pun

yang berdzikir kepada-Ku, yaitu hari kiamat."

Abdul Aziz  dan Abu Rawwad berkata,  "Sesungguhnya nyas
dan  Khidir  berpuasa  pada  bulan  Ranadhan  setiap  tahun  di  Baitul
Maqdis, dan menetap satu musim setiap tahun."

428 Cerita ini tidak me|nflihi dalil yang menunjulckan kebenarannya, ia menxpakan

ldsah israiriyyat yang banyak men]enuhi buku-buku tafsir.



mnu Abi Ad-Dunya menyebutkan, keduanya membaca setiap
kali musin akan berakhir, "Apa yang dikehendaki Allah pasti teljadi,

apa  yang  dikehendaki  AIlah  pasti  teljadi,   tidck   ada  yang  dapat
memberi  kebaikan kecuali  Allah,  apa yang  dikehendaki  Allah pasti
teljadi, apa yang dikehendaki Allah pasti teljadi, tidck ada yang dapat
mengusir kejchatan kecuali  Allah  apa yang  dikehendaki  A11ah` pasti

teljadi,  apa yang dikehendaki AIlah pasti teljadi, segala nikmat yang

ada adalah dari Allah,  apa yang dikehendaki Allah pasti teljadi,  aku
bertawakal    kepada   Allah,    cukuplch   Allah    sebagai    sebaik-baik

penolongku."  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  surah  AI
Kahfi.429

Dan   disebutkan   dari  periwayatan  Makhul   dari   Anas,   dia

berkata,  "Kami pemch ikut beaperang bersama Rasulullali,  tiba-tiba
kami sampai pada lembah batu,  1alu kami mendengarkan suara,  'Ya
AIlah jedikanlah aku ummat Muhammad yang mendapatkan rahmat,

yang diampuni, diterima taubatnya, dan diterima doanya.' Kemudian
Rasulullah berkata kapada Anas, 'WafocH. 4#as /I.fea!f, s#czrcz ¢p¢hafo I.fw.'

Maka  saya memasuki  gunung dan tiba-tiba dihadapan  saya  seorang
laki-1ald  dengan  I.enggot  dan  ranbut  yang  sudah  berwama  putih,
memakai   pakaian   putih,   tingginya   lebih   dari   300   hasta.   Ketika

melihatku  dia berkata,  "Apckah  en8kau bersama Rasul para nabi?"
saya   menjawab   "Ya",   Dia  berkata,   "Kembalilch   kepadanya   dan
sampaikan    salanku,    dan    katakanlch    kepadanya,    aku    adalah
saudaranya  Ilyas  ingin  bertemu  denganmu.  Nabi  kemudian  datang,
dan   saya   bersananya   sampai   kami   mendekat   orang   itu.   Nabi
kemudian maju sedan9kan saya mundur. Keduanya berbicara banyak
lalu  tiba-tiba tunm  sesuatu  dari  langit  layaknya hidangan makanan,

429 Lib. Tafsir surah AI Kahfi, ayat 82.



dan saya makan bersana keduanya, saya melihat di dalan hidangan
itu terdapat buah delima dan beberapa buch  lairmya,  setelch makan
saya berdiri dan beranjak pergi.

Tiba-tiba  datang  gumpalan  asap  yang menganbil  orang  itu,
saya melihat pakaiarmya yang putih terbang bersama  asap  itu.  Lalu
saya  bertanya  kapada  Nabi  SAW,  "Demi  ayah  dan  ibuku  wahai
Rasulullch!, makanan yang tadi kita makan apckch dari langit?" Nabi
"enjaiwato,  "Saya  tidak  menanyakan  tentang  makanan  itu."  Ijalha
beak;a:ha:.  "Jibril  membowakanku  makanan  setiap  empat  puluh  hari,
dan pada setiap tahun ia membawa minuman dari air zam-zam, dan
terkadang saya melihatrya di sunur mengisi bejana, dan terkadang
memberi saya minum :#3°

Ats-Tsa'1abi berkata, "Ulama berbeda pendapat seputar firman

Allah, )^ijJ. Ada segolongan ulama yang berpendapat, "4/ bcz '/cf di sini

adalah patung berhala." Ada yang berpendapat, "4/ bcz '/cj adalah raja."

Ibnu Ishak berkata, "Yaitu seorang perempuan yang mereka sembah",

yang lebih benar adalah pendapat pertana.

AI    Hikani    bin   Raban   dari    Ikrimah    dan    Ibnu   Abbas
meriwayatkan:431 bahwa a/ ba '/w adalah patung.

Diriwayatkan  oleh  Atha`  bin  Saib  dari  Ihimah  dari  lbnu
Abbas:  a/ bcz '/w ada|ah tuhan.432

430 Hadits ini  disebutkan dan dinilal shahih olch AI Hakim dan AI Baihaqi yang

menilainya dha'if.  Imam Adz-Dzahabi berkata,  "Hadits  ini adalah Hadits mazfdAzf'
®alsu),  dan  ia  berkata,  "Saya  tidak  menganggapnya,  dan  saya  tidek menyangka
kenapa  AI  Hakin  tidak  mengetahui  dan  menilai  shahih  hadits  ini".  Yang  jelas
Se93eL#e¥:8adts¥¥£qzfoDnzu¥E;aHsaii:eb¥##efaa%_##"ilan""

g%r2`%£i:J435].



An-NIihhas,433 `Kedua pendapat ini sana-sana benar, artinya

apakah  kamu  berdoa  kapada  berhala  yang  kanu  anggap  sebagai
tuhan.„

Dikatckan, "jlful :)iJ lib artinya tuharmya." Mcksudnya apakch

kanu memanggil tuhan yang kalian perselisihkan. Dan 6¥:A--±i berarti
apakah  kalian  menamakannya  sebagaimana  yang  diriwayatkan  oleh
Sibawaih.

Mujahid, Ihimah, Qatadah dan As-Suddi berkata, "J#l berarti
tuhan  dalan  bahasa orang  Yaman."  Ibnu Abbas  pemch mendengar
seorang  penduduk  Yarnan  menawarkan  seekor  unta  di  Mina  dan
berkata,  "?g}J :}+i :rJ"  artinya  siapa  tuannya.  Dari  sini  suani
diistilahkan dengan a/ ba '/".

Muqatil berpendapat,  `Berhala yang dihancurkan Ilyas." Ada

yang  berpendapat,   "Berhala  itu  yang  tingginya  dua  puluh  hasta,
mempunyai  empat puluh wajah, mereka difitnah dengan berhala itu,
mereka mengagun9kannya sampan-sampai  dikawal  oleh  empat ratus

pengawal dan mereka menjadikannya sebagai nabi.  Syetan masuk ke
dalan   berhala   itu   dan   menyanpaikan   syariat   yang   sesat,   para

pengawalnya     men8hafal     apa     yang     didengar     darinya     dan
menyampaikarmya kapada semua orang. Mereka itu adalch penduduk
Ba'labak salah satu negeri di wilayah Syam, dan kemudian dari kaum
ba'1abak, kota itu diberi nana dengan ba'1abak sebagaimana telah kita
sebutkan."

':jpg±±±j)':;:3l <>±:)a;6  "Dan   hawiu   tinggalkan   sebalk-baik

Pe7!czpfcz ",   maksudnya  ucapan  yang  paling  baik  dari  Yang  Maha

Pencipta.  Ada  yang  belpendapat,  "Sebaik-baiknya  yang  membuat,
karena  manusia  itu  membuat  bukan  menciptakan."   i6g:L'>''rif

433 Ibid



<irf8H.\'ife!¢"(yattu)AllahTuharmuda:Tuha:ba?ak-bap?kTr
);any ferda[ft#/w." Ketiga isim itu dibaca #¢sfoflb, sebagaimana qira`ah
Rabi'  bin  Khaitsam,  AI  Hasan,  Ibnu  Abi  Ishak,  Ibnu  Watssab,  AI
A'masy dan AI Kisa`i, begitu ].uga dengan Abu Ubaid dan Abu Hatim.
mnu Abi Ubaid meriwayatkan bahwa kedudukannya adalah na' at.

Adapun menurut dr-Nulhas,434 "Di sini tidak boleh menjadi

na'at   akan   tetapi   ia   berfungsi   badal,   karena   bukan   takhalliyah

®emberhentian)."   Ibnu   Katsir,   Abu   Umar,   Ashim,   Abu   Ja'far,
Syaibah,  dan  Nafi'  membaca  dengan  rafa'.435  Abu  Hatim  berkata,
"Dengan arti, dialah Allah tuhanmu."

jin-Nulhas436 berkata, "Pendapat yang paling benar adalah, ia

merupakan  mubtada`   dan  khabar  tanpa   ada  penyembunvian  dan

pembuangan, dan saya melihat Ali bin Sulaiman sapckat bchwa rafa'
lebih  benar  dan  lebih  baik  karena  sebelumnya  adalch  pokok  ayat,
sehingga isti 'naf ®ermulaan) menj adi lebih tepat."

Ibnu AI Anbari berkata,  "Yang merafa'  dan me#asfeczb  'J=i=i

a3j±Lf  belun dikatakan benar secara pasti den tepat, karena Allah-
1ah yang mengetahui makna  degivi 'Jfi:i dengan benar."

Firman   Allah,    :jac   "M¢ke    mereha    me#dwsf¢fro##);a!",

menceritakan tentang kaum nyas yang mendustakannya.  6Jfi=j'*€£r
"Karena itu mereka akan diseret (ke neraka"), (Q!s. A:ssha£"1 T:37|..

127),  maksudnya  ke  dalam  siksaan.   ca.i,riisfeY<£  "Kecw¢/i.
hamba-hamba Allah. `yang dibersihkan (dart dosa), " "dssndnya. deri
kaurmya,   sesungguhnya  mereka  selanat  dari   siksaan.   Ada  yang

434 Lih. /'rab j4J gwr`a# (3/436).
435g!.ra`afeinijugamutawadrsebagaimanaterdapatdalamragn.b4#-Ivas};r,166.
+36 |'rab A| Qur`an (3/436b.
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membacanya  i;£[--Jfiil  dengan  haraA   /am,   sebagainana  telah
dijelaskan.

'®£ffl\ a,SS6es:56 "Dan  Kami  abadihan  untuk  Ilyas  ®oyian

yang   baik)   di   halangan   orang-orang   yang   datang   kerrmdian.."
Sebagaimana telah disebutkan.

'Ctryx. I).~SS;S=   "praitu),   '¥_esejahteraan   dilimpahkan   atas

J7yzzs." Demikian qir`ah AI A'waj,437 Syaibch dan Nafi'. Ikrinch, Abu

Umar, Ibnu Katsir, Hamzah, dan AI Kisa`i membacanya,  4£ i3\ ---- i.

c±T---+tJ! dengan menyanbung a/z/38, seakan-clan yasin yang dimasuki
alif din  /¢7»  /z.#&'rz/,  yang  maksudnya  adalah  nyas  AS.  Nana  ini
didahului  ucapan  salam,  akan tetapi  ia merupckan mama  asing  (non

arab), dan orang Arab tidak banyak menggunakan  nama-nana asing,
akan tetapi kebanyakan mengubahnya.

Ibnu Jinni berkata, "Orang Arab sering bermain-main dengan
isim-isim a/.am (non Arab), maka  .gpo.! .crie: dan 6}0®! adalah satu."
Az-Zanakhsyari439 bexpendapat, `Huruf Hanzch apabila bersanbung
maka  ia  dibaca  7zasAab,  dan  apabila  belpisah  maka  dirafa'."  Dan
dibaca i;+0°; Jf dan {£EEEErl33!3 6i+!js!3 iLfj}!44° kesemua itu
menunjukkan beberapa bahasa pada /t)! dan u+.jj!. Dan penanibahan

ya ` dan «"# pada aju.Jl memiliki sebuah makna.

An-Nuhhas berkata44L, `Yang membaca dru. ,JT 4f ?3L
-Wr&//aaAcf  a '/am-.  Dia seakan-akan menyebutkan nana Ilyas dan

Yasin,  kemudian  menyanpalkan  salam  kapada  keluarganya,   atau

437 gz+t7 `aA ini juga mitawatir sebagainana yang terdapat dalam A/ /q»a '  (2/747)

daF38Z£|J.3.fa"a-?%J:'r``££.(3/436).

430Lih.j4/Keys);a/(3/31o).
44°DisebuthanolehAz-Zamalchsyaripadamjukansebelurmya.
441 |'rab A| Qur`an (31436..



pentikut    agamanya   dan   yang    sapahan    dengannya.    Dan    dia
mengetchui, bahwa kalau mengucapkan salam kapada mereka karena
dia, maka dia juga akan temasuk dalan salan tersebut. Saperti sabda
Nabi SAW,

jJitJ;iJTgkirqu,
'Ya   AIlch   berilch   kesejchteraan   kepada   kelunrga   Abu

Aufal:A42

Allah berfirman   c3\i=jl ifi <)i;€:}, j I;.fesi
Fir'aun dan kaumya ke dalan azab yang sangat keras .

"Masukkanlah
443

Yang  membaca   c~u!  tidak  hanya  satu  ulana.  Harun
meriwayatkan   dari   Ibnu  Abu  Ishck,   "nyasin   adalah  Ibrahim,   ia
merupakan   nana   dari   nyas."   Abu   Ubaidah   bexpendapat,    "Ia
merupckan jamak,  yang  berarti,  dia  dan  keluarganya  mengucapkan
satan kepada mereka."

Ali  bin  Sulainan  menjelaskan  lebih  dari  itu.  Dia  berkata,
"biasanya  orang-orang  menamakan  kaumnya  dengan  salah  seorang

yang  paling  mulia  di  antara  mereka.  Mereka  mengatakan,  aj¢l,
mereka  menamakan  semua  orang  dari   golongan  mereka  dengan
Muhallab.  01eh  karena  itu   aft'J';*G#;   "/ya!.fw/,   Kese/.afafe7i¢a#
d!./I.mpczfoha# afas rtycls'." Semua pengikutnya dipanggil dengan nana

nyas.

Sibawaih   juga   sedikit   telah   menjelaskan   hal   ini   dalan
bukunya.  Ia  menyebutkan  bchwa  orang  melakukan  hal  itu  dalam

442  |m.  Muslin da|am pembahasan tentang Zakat, bab:  Doa untuk Orang  yang

Bersedekch (2/757).
443 Ghaafu [40]: 46



bentuk  penisbatan.   Mereka  mengatakan,  ®jjA[,|ql  yang  mereka
maksudkan adalah nashab.

Menurut AI Mchdawi, yang membaca jHu! adalah janak,
mencakup  di  dalamnya  nyas.  Ia  merupakan  jamck  dari  t+u!
kemudian  dibuang );¢ `  nisbah,  seperti  dibuangnya );a `  nisbch  pada

janakmukassarsapertixp'\€ij.ljanakdari*.Begitujugadibuang
dalan  rlLl  sehingga  dikatakan  ®+J{il.  Sibawaih  menceritakan,
"a}£J€pfll t63:;afyl maksudnya adalah  6±±,--ig£l t6±±jia`tyl artinya orang-

orang Asy'ari dan Namiri."

Adapun  menurut  As-Suhaili,  "Pendapat  di  atas  tidck  benar
akan tetapi kata tersebut adalah menunjukkan nyas, karena seandainya
dimaksudkan saperti itu maka ia akan dinasuki a/z/ dan /am  seperti
dalan aJtll dan givutjrityl, dan ayat ifu akan berbunyi "give,¥I df i)^L"
karena   isz.in   a/¢m   apabila  dijanak  berbentuk  nakirch   sampai   ia
dijadikan ma'rifin  dengan  memasukkan  a/zJ /am."  Tidck  dikatakan

c/.JJ.j df it^=4 akan tetapi dikatakan 4.I-.jll 4£ i3^L dengan ¢/I/dan
/am, Maka kata nyas mengandung tiga bahasa.

An-Nuhhas    berkata444,    "Abu    Ubaidch    berdalih    dalam

qira`ahnya, cz±pu! df i* itu adalah nananya, sebagainana diketahui
bahwa nananya adalah nyas, karena tidak ada dalani surah ini salam
kapada JT qceluarga)  selaln Nabi Muhammad  SAW.  Dan kalau para

nabi  diberi  nama  tertentu  maka  ia juga  diberikan  nana."  Dalil  ini
asalnya dari Abu Umar,  dalil ini tidck tapat karena telal dijelaskan

pendapat ahli bahasa, kalau mengucapkan salam kapada keluarganya
karena dia,  maka ia juga termasuk.  Dan pendapat yang mengatakan
bahwa namanya c;±g.u!  didukung oleh dalil dan riwayat.

4" |'rab AI Qprr`an (314S]).
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Masih  terdapat pemasalahan dalam  ayat  ini.  A|  Mawardi445
belpendapat, "AI Hasan membacanya givu. df iD^=. dengan membuang
cz/z/ dan  /am,  mengandung  dua malma.  Perf&m&,  mereka  itu  adalah

keluarga  Muhammad  SAW,  saperti  pendapat  Ibnu  Abbas.  Kedwa,
mereka adalah keluarga Yasin.

Adanya  tambchan  dalani  kata  Yasin juga  mengandung  dua
kemungkinan: pe7`f¢mcz,  tambahan tersebut dalam rangka penyamaan

ayat seperti firman Allah 4469\£:. jjb, di tempat lain dikatakan447 j:,i

i;:;---i. sehingga salan tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarganya.
Adapun tambchan dengan disebutkan namanya, hanya sebagai bentuk

penghormatan  kapadanya.  Kedc",  tambahan  tersebut  berarti jamak,
sehingga  ia juga  termasuk  orang  yang  mendapatkan,  dan  dipahami
bahwa salam tersebut adalah baginya dan bagi mereka.

As-Suhaili  berpendapat,  "Sebagian  Mutckallim  bexpendapat

bahwa cHb. JT adalah keluarga Muhammad SAW, sehingga mereka
sapakat  dengan pendapat  yang  menafsickan  `yas!.# ',  )/¢  A4lwAamm¢d

/waAaz.   MzfAczmmad/.   Akan   tetapi   pendapat   ini   tidak   benar   dari
beberapa  sisi.  Salah  satunya  adalah,  konteks  yang  dikandung dalam
kisah Ilyasin hanis disanakan dengan kisah lbrahim, Null, Musa, dan
Harun, dimana salani ditujukan kepada mereka. Dan memahani ayat
tidak boleh keluar dari maksudnya, dengan mengambil pendapat atas

penafsiran ayat lairmya.

Mereka menambahkan "Sesungguhnya ( crtry) dan (r) dan (|1)
dan  sebagainya,  adalah  satu,  ia  adalah  huruf  "#qflffeffea'czfe  (yang

terputus-putus),     adakalanya     diambil     dari     nama-nana     Allah
sebagaimana pendapat Ibnu Abbas,  ada kalanya ia merupakan si fat-

445 Lih. Tafeir AI Mawardi (5/65)

:{8:.MAT:T¥T;5[]:32]):20)



si fat AI Qur`an, dan ada kalanya saperti yang dikatakan Asy-Sya'bi,
"Dalan  setiap  kitab  suci  terdapat  rahasia AIlah,  dan  rchasia AIlch

dalan AI Qur`an adalah pada permulaan surah." Rasulullah SAW juga
bersabda,   "44w  memp#7]};¢z.   /z.rna   #czma...   di   antaranya   disebutkan

Yaasiin.„

Yaasiin juga dibaca dengan  sukun dan wakaf,  seandainya ia
mama nabi  maka dibaca :r+. dengan dhanrmah di  akhir hunfirya,
saperti firman AIlah,  a.jjliq.i i:;.  "yasw/ Haz. ora#g )/¢#g amct
dzperca);a. JJ  448   Apabila pendapat ini  tidak benar seperti  yang telah

kita paparkan, maka crtytl! adalah mama nyas yang disebutkan dalam
ayat tersebut mendapatkan ucapan salam.

Abu Amm bin AI Ala` berkata, "Ia saperti drl3S!J Lr+:js!."
Begitu pula dalam Mushaf Ibnu Mas'ud, "c;Lip.I fr+' ifjs! ao!;"
kemudiandilanjutkan"inl?3;Jfiin."

©   de€j9l  ir3C±  ;:  ,'d€iL  ©   a±:jl  cj¥   ch,`ff' 6L
"Sesungguhnya  dermikianlch  Kani  memberi  balasan  kepada  orang-

orang yang berbuat baik.  Sesunggwhnya dia termasuk hanba-hanba
Kamz. );a#g I)erz."a#." Ayat ini telah dijelaskan sebelumnya.

" Qs. Yuusuf [12]: 46
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Firman Allah:

j5jfy€£©6£iSfef5#'5£©afjiifj6j£*
©arifrsfe'5#'jc€ky'©ais.fb'#:'f&eefll

©6##fi#`tj
"Sesungguhnya Lath benar-benar salah seorang rasul. (Ingatlch)

ketika Kami selanatkan dia dan keluarganya (pengikut-

pengikutnya) semua. Kecuali seorang perempuan tua (isterinya
yang berada) bersana-sama orang yang tinggal Kemudian Kami
binasakan orang-orang yang lain. I)an sesungguhnya kamu (hal

pendudul. Makkah) benar-benar akan melalui quekas-bekas)
mereka di waktu pagi, dan di waktu madam.Maka apakah kamu

fl.da[* "em[.4I+kfl[#.''(Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 133-138)

FimanAllch,©6£i3#f5#S£©a£J.{6j€6Jsi;
'C}y±Ir\ i,fS;± S\& "Sesungguhnya  Luth  benar-benar  salah  seorang

rasul.   (Ingatlah)   ketika   Kami   selanatkan   dia   dan   keluarganya

foengivkut-pengikutnya)    sernun.    Keouali   seorang   perenpuan   tva

(isterinya yang berada) bersama-sama orang_yapg tinggal." Kiscknya
sudah   diceritckan   sebelumnya.    a:;£jS.t6j: '£    "Kem%d!.a!#   Kaml.
bz.77¢s¢ha# or¢#g-ora#g );cz#g J¢z.#, " yaitu dengan siksaan.  6#'33try'
'{ri±r£SDansesunggwhnyakamufaalpendulukMa:Pa:h!be:ar-

benar andn melalul foehas-bekas) mereha di waktu pagi, " "ck:sodya.,
bericara dengan orang Arab, "Kamu akan melewati rumch-rumah dan

peninggalan  mereka."   fer==  dz.  wa#% pagr..  #€tj  a"  dz.  wafe%
m¢Jflm, kamu juga clan melewatinya, dan sempumalah perkataan ini.



Kemudian dilanjutkan,  6|j3: fi1 "Maha apahaA ham« fz.da4
memz.fa.7rfecz», " maksudnya memikirkan dan memperhatikannya.

Firman Auah :

fl=©,6L;£:3t#.fJ£&i3£©#i#.f69jfis.3if
636g,'irty'ce©j#f5ijJT'ffi.-6©a±LH.r636fe

©6L£±2L¥Le`!z,4£;j,ijj'©a#.i
``Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah)

ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan. kemudian ia ikut
berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah untuk undian,

Maha ia ditelan oleh ikon yang besar dalam keadaan tercelaL Maka
kalou sekirartya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak

mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu
s¢mpdrz. Aarz. bcxba»g*jf." (Qs. Ash-Shaaffaat [37] : 139-144)

Dalani ayat-ayat ini dibchas delapan masalah:

perf¢m¢..         Firman         Allah,          #gr.f6jJfiS.6S
"Sesungguhnya  Yunus   benar-benar   salah   seorang  rasul."  Y`]rlus

adalah  Dzurmun putra  Matta,  putra  seorang perempuan  tua dimana
Ilyas   pemah   tinggal   dan   bersembunyi   kepadanya   dari   kejaran
kaumnya  selama  enam  bulan,  wcktu  itu  Yunus  masih  bavi  yang
menyusui.   Dia   tidak   punya   sesuatu   untuk   diberikan   kapadanya,
kemudian  Ilyas  bosan  dengan kondisi  rumah yang  sempit,  sehingga

dia pergi ke gunung. Pada saat Ilyas ke gunung, putra perempuan itu,
Yunus, meninggal dunia. Kemudian dia keluar mencari Ilyas dengan



mengelilingi gunung sampai dia menemukannya.  Dia meminta Ilyas
berdoa kapada  Allah  agar  putranya bisa  dihidupkan kembali.  nyas
kemudian   datang,   empat   belas   hari   setelah   ia   meninggal.   Dia

berwudhu'  kemudian  shalat  dan  berdoa  kapada  Allah,  maka  Allah
men8hidupkan kembali Yunus bin Matta atas doa Ilyas AS.

Allah   mengutus   Yunus   ke   bangsa  Niyanawi   di   wilaych

Moushul, kaumnya adalah para penyembah berhala kemudian mereka
bertaubat,  hal  ini  seperti  yang  telch  dipaparkan  dalan  tafsir  surch
¥unus.449  Da|am  surah  A|  Aribiyaa`45° juga  telch  dipaparkan  cerita

Yunus   yang  keluar   dalam  keadaan  marah.   Akan  tetapi   terdapat

perbedaan pendapat saputar waktu ia diutus, apckch sebelum ditelan
oleh ikan atau setelahnya.

Ath-Thabari dari Syahr ibnu Hausyat berkata, "Sesungguhnya

Jibril   mendatangi   Yunus   dan   berkata:    Pergilch   ke   penduduk
Niyanawi, ingatkanlah mereka bahwa azab Allah telch datang kapada
mereka."   Yunus   berkata,   "Apakah   saya   harus   mencari   hewan
tunggangan?"   Jibril   berkata,   "Kamu   harus   lebih   cepat."   Yunus
berkata,  "Saya memakai  sapatu." Jibril   berkata, "Kamu harus lebih
capat."  Dengan rasa  cemas  ia pergi  menuju  ke  sebuah perahu  dan
menaikinya.  Setelch naik,  perahu itu kemudian tidak bisa bergerak.
Dia pun berunding,  dan kalah dalan perundingan.  Akhimya datang
seekor  ikan  besar  ®aus)  mengibas-ibaskan  ekomya.  Kemudian  ia
berkata  kepada  ikan  itu,   "Sesungguhnya  kani  tidck  menjadikan
Yunus  kepadamu  sebagai  rezeki,  alkan  tetapi  kami  menjadikanmu

tempat  anan  dan  tempat  bersujud  baginya."  Dia  kemudian  ditelan
oleh ikan besar itu dan dibawa melewati Ubullah, dan terus dibawa
melewati Daj lah sanpai dibawa terdanpar ke Niyanawi.

449 Lih. Tafsir surah Yuunus, ayat 98.
450 Lih. Tafsir surah AI Anbiyaa`, ayat 87.



AI Harts menceritakan kapada kami,  dia berkata,  ``AI Hasan
menceritckan  kapada  kami",  dia  berkata  "Abu  Hilal  menceritakan
kapada kami" dia berkata,  "Syahr bin Hausyat menceritakan kepada
kami" dari mnu Abbas, dia berkata, "Risalah Yunus setelah peristiwa
diselamatkannya  oleh  seekor  ikan  besar."  Mereka  berdalil  bchwa
seorang rasul tidak boleh pergi keluar dengan perasaan marah kepada
Tuhannya,   dan  apa  yang  teriadi  pada  Yunus  itu  sebelurn  diutus

sebagai nabi.

Ada yang berpendapat, "Itu teljadi setelch ia berdoa agar tuhan
mengutus   seseorang   kapada   mereka,   memberitahukan   apa   yang
diperintahkan oleh Allah,  setelch itu ia diutus untuk menyanpaikan
risalah  tuhannya.  Ia  memberitahukan  kepada  mereka  bchwa  akan
tunm murka Allah, saperti yang telah dijanjikan kapada mereka pada
waktu yang telah ditentukan.

Yunus kemudian meninggalkan kaumnya karena mereka tidak
mau  bertaubat  dan  kembali  pada  ketaatan  kapada  Allah.  Ketika
diturunkan   siksaan  kepada  kaumnya  -sebagaimana  difirmankan
dalan  AI   Qur`an-  mereka  bertaubat  kepada  Allah   dan  AIlal
mengangkat siksann dari mereka."

Yunus  mengetahui  bahwa mereka  selanat  dan  siksaan yang
dijanjikan  kepada  mereka  diangkat,   sehingga  Yunus  marah  atas
kejadian  itu  dan  berkata,  "Engkau  telch  beljannji  kapada  mereka
sementara  En8kau  mendustakan janji  itu."  Yunus  kemudian  pergi
dengan  perasaan  marah  pada  Tuhannya  dan  enggan  untuk  kembali

pada kaumnya karena merasa telah dibohongi.

Diriwayatkan    oleh    Said    bin    Zubair   dari    Ibnu    Abbas,
sebagaimana telah dipaparkan pada surah AI Anbiyaa`45[.  hi adalah

45' Lib. Tafsir surah AI Anbiyaa`, ayat 87.



riwayat SAa[Az.fe yang menceritakan kandungan fiman Allah,   ±±rjp'

6u'±±js!-£h,S)S"DanKaniutusdiakepadaseratusribu?rang
a!f¢w /ebz.fe.'452   Kata ulj+. tidck bisa di-f¢srferz/karena ia adalah isz.in

a/.¢".  Walaupun  ia  nana  arab  akan  tetapi  ia  tidck  bisa  di-fcrsforI/
kendati  pun  diawali  dengan  huruf );¢`,  karena  tidck  ada ¢'z./  yang

mempunyai w¢z¢# (timbangan) :JJi;. Seperti nama :)±i; tidak bisa
dif¢sferz/,ckantetapikalau:;*i{makatidckperlumen-f¢sA"rfuya.

Kedua..  Firrrm  AI+ch, '6f|=>}.~  ..(ingatlah)  ketika  ia  lari."  AI

Mubarrad  berkata,  "Asal  dari  Sii  menjauh,  seperti  "Seorang  anck
berlari." Yang laimya belpendapat, "Dikatckan pada Yunus, ia berlari
karena  keluar  secara  sembunyi-sembunyi  tanpa  perintah  Allah.   j!

bLi2jtgS}.f"Kehap¢/y¢#gpe#wfemw¢f¢#,"maksudnyayangpenuh
dengan   penumpang.    gil.i  dijadikan   mzfdzakhar   (maskulin)   dan
mzt`an»afs    (fenrinim),    mw/ra!d    (tunggal)    dan    jamak    ®1ural)

sebagainana telah dij elaskan.

At-Tirmidzi  AI  Hakim  berpendapat,  "Dia  dikatckan  berlari

karena meninggalkan ubudiych,  dan ubudiych  adalah meninggalkan
hawa nafsu dan berupaya dengan sepenuh jiwa melaksanakan perintch
AIlch.  Tatkala ia tidck berupaya dengan  sapenuh jiwa mengerjakan

apa yang disampaikan malalkat -saperti yang telch dijelaskan pada
tafsir surch AI Anbiyaa`- dan mengikuti hawa nafsunya,  maka ia

patut dikatakan berlari ®engecut). Dan kehendck malaikat bukanlah
dari dirinya, melainkan dari Allah. Yunus yang lari dari perintch itu
tidak mendapatkan apa-apa dari AIlah, sehingga ia dikatakan pengecut
dan tercela."

Ketiga.. Finar\ Al:]ah,  'F^± "kemudian ia ikut berundi,"  AI
Mubarrad  berkata,  "Mengundi  diri."  Dia  berkata,  "Asalnya  adalch

452 Qs. Ash.Shaaffaat [37]:  147.



anak  panch  yang  diputar."    S±i€fiir636ee  "£¢/%  dz.a   fermus"A
oraJ®g-orang );tzng ha/clfo  ct7®fc4fr c£#dz.a#, " maksudnya termasuk orang-

orang yang m#g¢/ab (kalah).

A|   Farra`453   berkata,   `Hu].jahnya   terkalahkan,   dan   Allah

menj adikannya kalah." Asalnya454 dari djl (licin).

jKeemp¢f: Fiman Allah,  A#f5 ijrt'ffi.`6  "Maha I.a dz.fe/a!#
oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela, " mdsndnyap rneidcuk:an
hal yang dicela. Adapun ?jJil adalch yang dicela, baik berhak atau
tidak.  Ada  yang  berpendapaat,  ``4/  mw/I."  adalah  a/  mw '!.a  (cacat)."

Dikatckan, "Orang itu tercela apabila melakukan sesuatu, dan menjadi

cacat  karena  perbuatan  itu."   ag;apt6€ 6g,'£rY'i#   "Maha  ha/a"
sehiranya  dia  tidck termasuk  orang-orang yang  banyak mengingat
Allah.„

AI Kisa`i berkata,  "51 tidak didsr¢A  dengan masuknya /am,
karena /am tidck berhubungan dengannya."

An-Nulhas, "/am di sini sebagai jawaban dari Yj[[[J."  £rY`i¢

fa;fli{63 6g artinya,  temasuk  dari  golongan  orang-orang  yang
menyembah.  6L£± 2;L d'|=,4;l};j, €j}' ``Ivisca);¢ dz.a aha» JeJ¢p fz.»ggr/
di  perut  ikon  itw   sampal  hari  berbangkit,"   rn:ck:s"drrya.  balasan
baginya. Artinya perut ikan itu akan menjadi kuburan baginya sampai
hari  kiamat.   Terjadi  perbedaan  pendapat  saputar  berapa  lama  ia
tinggal di dalam perut ikan itu. As-Suddi, AI Kalbi, dan Muqatil bin
Sulaiman  berpendapat,  "Empat  puluh  hari."  Ad-Dhahhak  berkata,
"Dua puluh hari."  Atha`  berkata,  "Tujuh hari." Muqatil bin Hayyan

berkata,  "Tiga  hari."  Ada juga  yang  belpendapat,  hanya  satu jam.
Wallaahu a 'lam.

453 Lib. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 164.
454 „a 'a#r j4/ g#r `an, karya AI Farra` (2/393)



iFe/I.m¢..  Ath-Thabari  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairah,  ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Kefz.ha [4//aA memaszffafaa7€ ywnus

ke dalam perut ikon itw, Allah mewakyuhan ikon itu tidak mencabik-
cabik daging dan meremukkan tulang Yunus. Ihan itu mangambilnya
dan membowanya ke tempatnya di dalam lout. Ketiha sampai di dasar

lout,   Yun:us   mendengarkan   bisikan,   dan   berkata   dalam   dirinya,
"Apakah itu" , Allah lalu mewahyukan kepadanya, sedang dia berada

di  dalam  perut  ikon,   "Itu  adalah  tasbih  binatang  laut."   Yunus
kemudian bertasbth dalam perut ikon itu. Ia berkata, ``Aku mendengar
malalkat bertasbih, "Wahai tuhanku, kami mendengarkan suara kecil
dari daerah yang aneh." Allah menjowab,  "Itu adalah suara hamba-
KIA Yunus yang berdoa kepada-Ku lalu aha memasukkannya ke dalan

perut Ikon di  dalan lout."  Malalkat berkata,  "Hamba yang shalth
yang   slang   malan   senantiasa   berbuat   balk   kepadamu?."   Dia
menjowab, ``Ya, mereha memberikan syofaat kepada Yunus, lalu Allah
me:inerintahkan ikon besar mengeluarhannya ke daratan sebagalmana

firmanAllch,"±±;':;;9"Sedangdiadalankeadaansakit."455

Sakit yang diganbarkan oleh Allah  adalah sakit yang dirasa
ketika ikan besar itu melempamya keluar ke tapi laut, 1ayaknya bayi

yang dihembuskan keluar yang telah kuat daging dan tulangnya.

Ada juga yang meriwayatkan bahwa ikan itu berlalu dengan

perahu tersebut dan sesekali mengan8kat kepalanya sehingga Yunus
bisa bemafas dan bertasbih. Ikan itu tidck pemch bexpisch dari mereka
hingga  sampai  ke  pinggir  laut.  Sanpai  di  tepi  laut,    Yunus  dalan
keadaan  normal  tanpa  ada  yang  berubah  pada  dirinya,  lalu  ketika
mereka  melihat  hal  itu,  mereka  sadar  dan  masuk  Islam.  Demikian
disebutkan oleh Az-Zanalchsyari456 dalam tafsimya.

455 |bnu Katsir menyebutkan dengan bahasanya sendiri dalam tafsinya (4/21 ).
456AiKasyayof(31311).



Ibnu  AI  Arabi457  berkata,  "Lebih  dari  satu  orang  sahabat

memberitahukan dari inani AI Haranain Abu AI Ma'ali Abdul Malik
bin Abdullali bin Yusuf AI Juwaini, Dia pemch ditanya apakah Allah
berada pada suatu tempat?,' dia menjawab,  'Tidak, Allah bersih dari
hal  itu.'  Kemudian  ia  ditanya  lagi,   'apa  dalilnya?'  Ia  menjawab,
'Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, 'Ja#gr#/¢A ha/I.a7! me#g!¢fclma!ke7!

¢fal  dart  yw#us  bz.# A4la#a.458  Dikatakan kapadanya,  'Bagaimana itu

bisa  dijadikan  dalil?.'  Dia  menjawab,   'Saya  tidck  mengatakannya
sampai tanu saya mengambil seribu dinar itu untuk membayar utang.'
Dua   orang   kemudian   berdiri    dan   berkata,    'Kami    yang   akan
menganbiinya,' dia berkata, 'Tidak boleh dilakukan dua orang, karena
akan merasa berat baginya.'  Salah satu dari keduanya berkata,  'Saya
saja yang akan mengambilnya.' Dia berkata, 'Sesungguhnya Yunus bin
Matta melemparkan dirinya ke laut kemudian ditelan oleh ikan dan
dibawa ke dasar laut yang gelap gulita, kemudian menyeru tuhannya,

6±;£lt6,1, £= jLLflii=£ £i ~Y€£fu'|~Y€     "rz.da* ado J7aA
lyang   berhak   disembch)    selain   Engkou.    Maha   Suci   Engkou,
sesungguhaya  aku  adalch  termasuk  orang-orang  yang  zha|in,'AS9
sebagainana yang diberitahukan oleh AIlah. Dan ketika Muhammad
SAW duduk diatas burung dan terbang bersamanya sampai ke suatu
tempat di nana ia mendengar suara saperti suara jan8krik, kemudian
diselamatkan  oleh  Tuhannya,  disanpaikan  kapadanya  wahyu,  yang
sekiranya dia lebih dekat kepada Allah daripada Yunus di dalan perut
ikan di kedalaman yang gelap gulita."

jHlee"¢" : Ketika Yunus menalki perahu itu, kaumnya tertimpa
badai dan berkata, "hi karena kesalchan salch satu dari kita." Yunus

457.44ham,4/g#r`anolehlbnuAIArabi(4/1621).
458 Hadits shahih, telah disebutkan sebelurmya beberapa kali.
459 Qs. A| Anbiyaa`  [21]: 87.



yang  mengetchui  bahwa  dialch  yang  bersalch  berkata,  "hi  adalah
karena  kesalahanku,  1emparlal  aku  ke  laut."  Mereka  tidak  mau
melempar   Yunus   ke   laut,   alchimya   mereka   memutuskan   untuk
bc;J[\]ndi.   '6!±=3:1f :±,'gif e 'F^2  "Kemudian  ia  ikut  berundi  lalu  dia
termasuk  orang-orang  yang  kalah  untuk  undian."  Yurus berkata
kepada  mereka,  "Aku  telah  memberitahukan  kalian  bahwa  akulah

yang bersalch."  Akan tetapi  mereka tidak menerima  dan  mengundi
untck  yang  kedua  kalinya,  lagi-lagi  Yunus  termasuk  yang  kalch.
Mereka tetap  menolak untuk melempar Yunus  ke  laut  dan kembali
mengundi untuk yang ketiga kalinya,  dan lagi-lagi ia termasuk yang
kalch.  Setelch  melihat  hal  itu  ia melemparkan  dirinya ke  laut,  dan
wakfu itu adalal malani hari, lalu ia ditelan oleh ikan besar.

Ada   juga   riwayat   yang   mengatakan   bahwa   ketika   ia
mengendarai perahu itu, ia bertopeng dengan posisi berbaring. Tidck

jauh  perahu  itu berlabuh,  tiba-tiba  datang  menyebabkan  perahu  itu
hampir tenggelan. Kemudian mereka membangunkannya dan berdoa
kepada  Allah  sehingga  badai  itu  mereda.   Ketika  mereka  sedang
menghadapi badai tesebut,  seekor ikan besar mengangkat kapalanya
dan  hendck  menelan  perahu,  1alu  Yunus  berkata  kapada  mereka,
"Wchai  kauni  sekalian  ini  karena  kesalahanku!  Lemparlin  aku  ke

dalam laut, maka badai ini akan berlalu dan kesuschan clan pergi dari
kalian."

Mereka  menjawab,  "Kami  tidak  akan  melemparmu  sampai
kami  berundi,  dan  siapa  yang  masuk  dalan  undian  itu mcka kani
akan melempamya." Mereka kemudian mengundi, dan Yunuslah yang
ditunjuk  undian  itu.  Yunus  berkata  kepada mereka,  "Wahai  kaum,
lemparlah aku! Karena aku kalian tertimpa badai." Mereka menjawab,
"Kami  tidak  akan  melempamu  sanpai  kani  mengundi  kembali."

Lalu mereka mengundi kembali dan undian itu kembali tertuju pada



Yunus. Yunus berkata, "Wahal kaum lemparlch aku, karena aku ikan
itu datang." Begitulch firman Allah  S±+£ifjr6± 6fe i£L£ "Hem"dz.a»
dia  iJout  berundi  lalu  dia  termasuk  orang-orang  yang  halch  untuk
zf7€dz.a», " maksudnya undian itu tertuju padanya.

Mereka  kemudian  membawa  Yunus  ke  dasar  perchu  untuk
melemparnya ke laut, dan ketika itu ikan besar membuka mulutnya,
kemudian ia membawanya ke pinggir perahu dan di  sana sudah ada
ikan besar, kemudian mereka membawanya ke sisi lain, di sana juga
sudah ada ikan besar dengan mulut terbuka. Ketika melihat hal itu ia
melempar dirinya sendiri, lalu dia ditelan oleh ikan itu. Naniun Allah
menyanpaikan  kepada  ikan  itu,  ``Aku  tidck  menjadikarmya  rezeki
kapadamu tapi Aku jadikan perutmu tempat berlindung baginya." IatT¥ii.:Ti::T¥i:::S:L¥,;:¥if;i9#g:?j
"Bahwa tak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkou. Maha

Suci Engkou,  sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang
zhalin."        Maka       Kant       memperkenankan       doanya       dan
menyelanatkannya   daripada   kedrkaan.    Dan   derhikanlah   Kami
se/c!z"¢ffro#    or¢#g-orfl!#g   );c!ng   berz.ma#.'46°   Dan   hal    ini    telah

dijelaskan  sebelumnys,  sehingga  dalarn  ilmu  fikih undian telmasuk
konsep S}J¢r 'c4# m¢73 qcb/cI#a (syariat orang-orang dahulu), dan dalam

syariat Islam telah dij elaskan dalan surah Aali 'Imraan.461

|bnu A| Arabi462 berkata, `Undian bisa didapati dalam syariat

pada tiga kondisi. Perftzma, Nabi Muhammad SAW ketika musafir, ia
mengundi istri-istrinya, yang keluar dalam undian tersebut maka ialch

#s:.:a#irbiy:£[iL|:i:i:inayat44.
462 Lib. Ahkam AI Qur`an (311622).



yang clan menemani Rasulullah SAW dalam baperrian. Kid"&, Nabi
SAW pemah dihadapkan sebuch kasus sescorang yang membebaskan
enam hamba salayanya, sementara ia tidak memiliki harta lain kecuali
budak-budak     itu,     maka    beliau     mengundinya     dan     hasilnya
membebaskan  dua budak dan  empat  yang  laimya tetap jadi budak.
Kefz.gr,  dua  orang  yang  memperselisihkan  harta warisan  yang  telah

hilang.   Nabi   SAW  bersabda,   "Pergr./czfa   cJ&#   carz./aA  );¢ng  be#ar,

undilah agar kalian saling menghalalkan harta yang halian milikl."

hi adalch tiga bentuk undian dalam syariat Islani, pembagian

giliran  dalam  pemikahan,  memerdekakan  hamba,  dan  pembagian
harta warisan. Praktek undian dilakukan untuk mengatasi perselisihan
dan meredan sikap egois.

Para  ulama  berbeda  pendapat  saputar  mengundi  para  istri
dalam perang  ke  dalam  dua pendapat.  Salah  satunya membenarkan
undian tersebut, dan didukung oleh pendapat para ahli fikih. Hal itu
karena bapergian dengan kesemua istri-istri tersebut adalch hal yang
tidck  mun9kin.  Dan  tidak  ada jalan  yang  tepat  untuk  memilih  di
antaranya kecuali dengan undian. Beritu juga dengan masalah hamba
sahaya yang enam tadi, masing-masing dua harnba sahaya mendapat
sapertiga  keuntLmgan  ®embebasan),  yaltu  kadar  yang  bisa  unthk
memerdekakan  hamba pada  kondisi  sakit.  Akan  tetapi  menentukan

pilihan dengan keinginan sendiri dalan kondisi saperti itu tidak boleh
menunit  syariat,  dan  jalan  satu-satunya  adalah  dengan  melakukan
undian.

Begitu juga perselisihan yang teljadi  untuk menentukan  ahli
waris,  kebenaran  tidck  bisa  dibedakan  kecuali  dengan  cara  diundi,

sehingga ia menjadi  landasan untuk menentukan orang yang berhak

apabila teljadi masalch. Kalau teljadi suatu masalah maka undian akan



menjndikamya lebih jelas dan lebih kuat untuk menganlbil kaputusan
dan  menyelesaikan  perselisihan.  0lch  lrarena  rfu  kita  mengatakan,
`Mengundi  antara para istri  dalam hal thalak sapnd undian dalam

menndekakan hambaL"

Jrcfzf/.zfA:   Mengundi   untuk   melapar   seseorang   ke   laut
hukumnya tidak boleh. Walaxpun itu penah tedali pada Yunus akan
tetapi itu hanya pendahuluan untuk menbulrdrm kebenararmya dan
menambah  keinanannyaL  Hal  itu  tidck  boleh  dilckukan. tchadap

pelaku dosa atau maksiat,  ia tidak bolch dilapar ke laut atau ke
dalam api. Mereka hanya dibedlran sanksi hadd dan Zzz 'zz.r Qukurmn

penjeraan) sesuai dengan kejahatan yang ia pchuaL

Sebagian  orang  bepikir,  kedka teriadi  badai  dan  meninpa

perahu   di   tengrh   larry   mereka   telpaksa   mcnguap9i   mLiatan
penumpang  dengan  mengundi  siapa  yang  akan  dilenpar  ke  laut.
Sesungguhnya   mchngankan   muatan   peralu   dengan   melenpar

penumpangnya ke laut hukurm:ya tidak botch, akan tctapi yang bolch
dilempar adalah barang-barmg bawaamys, ataai bersatar menunggii

pertolongan irm.
iFedezqpr»:  Allah  menberitahukan  balwa  Yunus  temasuk

orang-orang yang bertasbih, sehingga tasbihnya menjadi penyelamat
baginya.   Sehingga   dikatakan,   anal   shalih   bisa   menyelamaflran
seseorang    dari    kesusahan.    Ibnu   Abbas   bedrata,    " aeF;j=i{a:
maksudnya orangrorang yang melakukan shalaLnd63 Qatadah berkata,
"Y`mus sebelumnya melakukan shalat, dan karma perlindungan dari

Allah ia diselamatkan."

463 Atsar ini dari Ibnu Abbas dalam #& 'a»z-+1J 9p-`a]. (6/58), dan AI REwardi

dalan tafsinya (5/67).



Ar-Ral]i'  bin  Anas  berkata,   "Seandainya  ia  tidak  pemah
malakulm    anal    chalih    sebelumnya,     6L£±2¥ J'!=,+;l};j,€jj`
Niscaya  din  aha  te6ap  tinggal  di  perm:i  ihan  itu  sampal  hari
benbang]tw.' Dirpndrm dalam bahasa orang bijak,  `Kebaikan akan
menolong seseorang dari kesusahan."

Muqafil  beddy  " 6g;£i{6€  maksudnya  termasuk  orang-
orang  yang  chalaL  dan  taat  sebelum  melakukan  maksiat."  Wahal>
bedrata, "7chflseit ormgLora»g );tz»g parfeA.'ffl AI Hasan berkata, `Ta
tidak pcmal melalmlrm shalat di delam perut ikan itu,  akan tetapi
sebelimnya ia melalnrdran segala anal shalih pada waktu lapangnya,
dan Allah menchgadramya pada  saat  ia  tedmpa musibch.  Anal
shalih  alrm  meninggi]ran  seseorang,  dan  talkala  ia  susah  menjadi
sandrrmbaginya."

Menurut saya (AI Qurthubi): Hal ini juga bisa dilihat dalam
hadi:ts Rasul:ndlch SENT, "Barangsiapa yang mampu menabung amal
Sha/#  7»cho  hahzAzzndoA'ac5  scorang  hanba  berusaha,  bersungguh-
sungguh  melalndrm  anal  shalih,  ikhlas  mengerjakarmya  sebagai
tabungap lralau-lralaii kelak ia mengalami kesusahan dan kemiskinan.
Mapchanyrak anal chalih, mewujudkamya dengan akhlaknya yang
mulia, sehingga manfaatnya dia rasakan ketika dibutuhkan.

Diriwajedran oleh AI Bukhari dan Muslin,  dari hadits Ibnu
Umar,  dari  Rast]lullah  SAW,  beliau  bersabda,  `Tatkala  tiga  ratus
orang ndalan schual riwayat sebelum kamu- bejalan, tiba-tiba hujan
deras  tunm,  lalu  mereka  lari  ke  goa  di  sebuah  gunung,  tiba-tiba
dinulut goa itu bejatuhan batu dari gunung dan menghalangi mereka,

46'AtsarindariWahb,dischutkanolehMawardidalantafsinya(5/67).
465 Dischudm chh As[S`ryuti dalan .4/ /amz'' .dsArfAogz.r (2/169)  dari riwayat

Adh-DIIiya`  darn Azlzhoair dan menilainya sebagai Hadits sAaAI.A, dengan redalrsi
sedikit bedbeda.



sebarian berkata kapada yang lainnya, lihatlah anal shalih yang telah
kalian perbuat, dan berdoalah mudah-mudahan dengan anal itu Allah
menghalan8kan batu itu.'A66 hadits ini secara lengkap sangat masyhur,
karena kemasyhurannya, tidak perlu lad disebutkan seeara lengkap.

Said bin Zubalr berkata, `Ketika Yunus di dalam perut ncan, ia
membaca,``C;i,Lillir'1=±d!!aL`\=;1tJiq!3'!`Y¢.drkadaf#Aa#
selain  Engkou,  Maha  Suei  Engkou,   sesungguhnya  aku  termasuk
orzz7fg-or¢ng )/a»g berz)zdf zAa/I.in)" ikan itupun mengeluarkannya dari

perutnya.

Ada  yang  mengatakan,  " a#.fa:  maksudnya,  termasuk
orang-orang yang shalat di dalam penlt ikan."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Yang lebih jelasnya adalah
Yunus   bertisbih   dengan   lisan   yang   menSkuti   kata   hati.   hi
ditunjuldran oleh hadits Abu Hutairal schelum hadits yang disebutkan
oleh Ath-Thabari. Rasulullah SAW bersalrda, "Ja berfusbz.A dz. dcz/am

pe"f Jfazz» z.f%." Yunus mendengarkan malaikat bertasbih, dan berkata,
"Wahai  tuhanku  kami  mendengarkan  suara  keeil  di  daerah  yang

aneh." 6\--j' dalan ayat ini adalah tambahan, artinya seandainya dia
tidak temasuk orangrorang yang bertasbih.

Dinyatakan dalam kitab Abu Daud deri Said bin Abu Waqas
dari Nchi  SAW, beliau bersabda,  "Doc I)zzm»ef»  dr/a7» pe"f  I.ha»
ado/aA"#,drlirtirf;Ou`\i;1'c.i.V!il'!'Y(fz.dr*adaf"Aanse/az.»
Engkou, Maha Suei Engkou. sesungguhnya aku termasuk orangsorang

ycz7fg berbzfczf zAa/I.7„)," tidak scorang pun yang meminta kapada Allah

466  EEL  A|  Bulchari  dalam pe|hoahasan tentang jual beli,  bab:  Jiha  Seseorang

menjual  Sesuatu  rim  olang  lain  taxpa  Seizinya  lahi  ia  Merelakamya.  Juga
diriwayatkan oleh Muslin dalam peninahasan tentang doa dan dzikir,  bab:  Kisah
Tiga  Pen9huni  Goa  yang  Terperan9lpp  dan  Bertawasul  dengan  Anal  Shalih
Mereka.



dengan   doa   ini   kecuali   akan   dikabulkan.467   Sebagainana   telah
dipaparkan  dalam  surah  AI  Anbiyaa`'.468  Yunus  sebelumnya  selalu

melakukan chalat dan bertasbih, bedtu juga di dalam perut ikan.

Dalam sebuah Khabar diceritakan, `illcan itu diseru oleh Allah,
'Kami tidak menj.adikan Yunus sebagal rezeki untukmu,  akan tetapi

kami jadikan  kamu  pelindung  dan  tcmpat  bersujud',"  seperti  yang
terdahulu.

Finan Allah:

©,ed±;.'c;,€l;=£,4j;ifefy'©3:t5£315e~i2.ti£#

;±s:a.#6©cpij!'jiji~a3L,gi>a±rj9'
© pes!

``Kem.diou. Katt.i lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia

dalam keedcai. saki+ Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang

pohon dori jenis lchu. Dan Kami utus din kepada seratus ribu orang
atou lebth Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan
kettikmatan hidup kepeda mereka hingga wafroL yang tertentu."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 145-148)

Fiman AIlah,  I;,€|;=£ ,4#E±fj' © g-±;J3 e~J=}.S a£#
;*S{"Kerrl:ndianKandlenparkandiakedaerahyangtandus,sedang

467 Disebulha olch As-Suyuti  dalam ,4/ /amz.' ,4/ Kabz.r  (2/1910)  dari riwayat

Ahlnad, At-Tinnidri, An-Nasa`i, AI Ba2zal., Abu Ya'la, AI Hakin dan AI Balhaqi,
dalan fgizf 'ab aJ i4/ Jman, Adh-Dhiya'i, dari lbrahin bin Muhamad bin Sa'ad bin
AbfawL=asT&:S¥Eg+]Nyanen`:Ty¥.87.



ia  dalam  keadaan sakit.  Dan Kant twmbuhharL untuk dia schatang

pchow dczrz./'enis /abaf." Ihiriwayadran bahwa Yunus dihenbuckan oleh
ikan itu di pesisir sebuah kampung di Mouchul.

Ibnu  Qusait  dari  Abu  Hulairah  beddy  `Yunus  dilenpar
keluar di AI Ara`  (inaksudnya adalal padang sahara), dan di tenpat
itu Allah menumbuhkan pohon jenis labu. Kami mengatakan, "Wchai
Abu   Hulah   apa  yang  dinaksnd   dengan  dr  ytzg£Az.nd?"  Dia
menjawab,  "Sejenis  pohon yang menjalar,  dipersiaplran olch Allah
untuk kanbing hutan  dan  serangga bumi,  1alu  dia mcrmggan8lran
kedua  kakinya  untuk  buang  air  di  atasnya,  sehingga  ia  kenyang
disiran air susunya tiap pad dan petang hingga timbuh."

Said bin Zubair dari lbnu Abbas berkata,  `Th   -ikan besar
it`+ rienbawanya keluar kmudian ia mentutifea!m_]ra ke tapi laut,
ia melenpalkannya saped  analE bapri yang nodnal tidck ada cacat

pada dinyaL"

Ada yang berpendapat,  `Kedka Yunus dibawa ke tapi  lart,
Allah menumbuhkan kapadanya t`mbuhan sqieds lal]u, saped yang
telah disedutkan, pohon yang berialar,  ia mapcroleh susu darinya
sehingga kekuatarmya pulih. Pada suatu hari ia habali pada pohon
itu, akan tetapi ia mendapatinya dalam keadaan hancur, 1ahi ia merasa
sedin dan menangis kcmudian ia dipdingatkan."

Ada  yang  belpendapat  dia  mengatakan,   "Saya  sedih  dan
menangis karena pohon it`) bukan bersedih karena melihat lebih dari
seratus ribu orang bani Israil -yang merupakan anak cuou Ibrahin
kekasihhL,   yang   tewas   di   tangan   musuh,   den   saya   inSn
membinasakan mereka senua."

Ada yang belpendapat,  `Pohon itu  adalal pohon Tin." Ada

yang  belpendapat   `Tohon  itu   adalch  pohon  pisang,   dinana  ia



berselimut  dengan  daunnya,  dan  berteduh  darinya,  dan  mcmakan
buahnya."  Akan  tetapi  pendapat  mayoritas  adalch  pendapat  yang
mengatakan bahwa pohon itu adalch pohon lal7u, sebagainana yang
akan dijelaha nanti.

Kenudian Allah menyayanginya dan menjadikannya temasuk
orang shalih, kenudian ia diperintahkan untuk mendatanri kaumnya
dan menbedtahukan kapada mereka bahwa Allah telch mengampuni
mereka. Ia kemudian pergi kapada kaumnya, di tengah peljalanan ia
menemukan  scorang  pengenbala  dan  bertanya  tentang  keberadaan
dan  kondisi  kaumnya.  Pengenbala  itu  membedtahukarmya  bahwa
kaumnya dalam keadaan bal][ dan mereka berharap rasul mereka akan
kembal.

Yunus  bedra:ta  kapadanya,  `Beritahu  mereka  bahwa  kamu
telah  bertemu  dengan  Yunus."  Dia  menjawab;  "Saya  tidak  bisa
menyampaikarmya   keeuali   dengan   menbawa   bukti."   I,alu   dia
inengambil  seekor kambing  dan berkata,  "hi  adalah bulrd  barimu
bahwa    kamu    telah    bertenu    dengan    Yunus."    Dia    berkata
`Bagainana?"  Yunus  menjawab,  `Tempat ini  adalah buldi baginu

bahwa  kamu  telal  menenui  Yunus."  Dia  berkata,  `Dengan  apa."
Yunus menjawab, `Tohon ini yang menjadi bulrd bahwa kamu telah
bertemu dengan Yunus."

Pengcmbala  itu  kenudian  kembali   ke  kaum  Yunus   dan
menyampaikan bahwa dia telah beltenu Yunus, akan tetapi mereka
mendustakannya. Pengembala itu lalu berkata, `Tunggu sampal pad,
saya akan membuktikannya."  Pnda waktu part  ia membawanya ke
tempat ia bertemu Yunus. Dia meminta tempat itu berbicara bahwa
dia telah bertenu Yunus, beritu juga dengan kainbing dan pohon di
tempat ia minta pengakuannya bahwa ia telah bertemu dengan Yunus,

29J;



kenudian  setelch  itu  Yunus  mendatangi  mereka.  Khabar  ini  telch
disebutkan   sebelumnya   oleh   Ath-Thabari.    £3#   artinya   kani
melempanya.

Ada  yang  bexpendapat,  `Kami  meninggalkannya  di  daerah

yang  tandus  di  tengah  gurun  pasir",  demildan  perkataan  Ibnu  AI
Aral>i. AI Akhfasy belpendapat padang sahara.

Abu   Ubaidah   berkata,469   `Tanah   yang   luas."   AI   Farra`

bexpendapat,   `Tanch   kosong."   Ia  juga   mengatakan  bahwa  Abu
Ubaidah berkata, "4/ 4ra` adalah pelmukaan bumi."

Akhfasy meriwayatkan,  fiman  Allah   fj;J|5 jamak  dan

i\±[[[=.3 ¢\i:.3 pi:. ;=j=., dan dia berkata dalan surah ini  ±~ffi! as#
dandiaberkatadalanrJ@.lJ®J--i:ji3g~j:l~ti?'.,de;jc;,»i:l±£§`1:®i-Y'jc

©»(;;I;  "Kalou  seirranya ia tidck segera mendapat  nilanat  dari
Tuha"rya,  benar-benar  ia  dicampakkan  ke  tanah  tandus  dalam
faBa[dra7I    ferce/a.'*7°    Jawabannya    adalch    sesungguhnya    Allah
mcmberitahukan di sini bahwa ikan itu melempar Yunus ke padang
tandus sedang dia tidak dalam keadaan cacat, dan seandainya bukan
rahmat   Allah   yang   Maha   Mulia   dan   Maha   Tinggi,   maka   ia
melempamya  di  tanal yang tandus  sedang ia tidak dalam keadaan
cacat.  An-Nulhas  berkata,  firman  Allah,   ,¢p±±;.'c£:€|;=£ ,4S EEfy'
maksud dari ,4S adalah bagz.»)/a, saped dalan fiman Allah,  'G?j
»€}i   "Dan aku berdosa terhadap mereha .nd" mcksndnyal bal& sa;yak

Ada yang belpendapat, gS artinya miliknya.

¢dr±;.'dz,:i;=£  i4/ yagfAz.» artinya pohon yang menjalar. Ada
yang belpendapat selaimya, demikian disebutlran Ibnu AI A'rabi.

46_9_ LEL Mdyaz AI Qur`an (2117S).

:;:8::£-8*=L#2:::.14.



Dalam sebuah khabar, `I.abu dan semangka dari surga.'A72 Hal

ini telah disebutkan dalam kitab .4f-radefo.rzzA.

AI Mubanad bedrata, `Dikatakan pada semua tumbuhan yang
tidak mempunyal tan8lrai, daurmya terhampar di tanah, saperti pohon
labu dan  semangka.  Adapun jika mempunyal  tangkai  saja maka ia
hanya  dikatakan  sebagai pohon,  dan  apabila ia berdiri  atau dengan
batang maka ia dikatalran i--2±J` (tunbuhan) janalmya adalah a+J`

(tunbuh-tunbuhan) saperti fiman Allah,   e`£i:SJ££Jlj 't3E!'S  'D"
tumbuh-twmbuham dan pohorrpohonan ked:ucnduanya tundrk kepada-
ovya'.'473  Pendapat  serupa juga  diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas,  AI
Hasan   dan   Muqatil,   mereka   berkata,   "Semua   tumbuhan   yang
memanjang  dan meranglrap  dan  tidck menjulang ke  atas  dan  tidak
memiliki  tangkai   seperti  mentimun,   seman8ka,   labu,   dan  buncit
semuanya temasuk j.enis  yizgffaz-».  Said bin Zubair berkata,  "Semua
tumbuhan  yang  mati   setahun  setelah  ia  ditanan,   dan  temasuk
didalamnyapisang."

Menumt  sayai  (AI  Qurthubi):  Itu  edalah  tumbuhan  yang
memililri batang. AI Jauhari berkata,474 "4/ }i¢gfAz.», adalal tumbuhan

yang tidak memilm batang saperti latu dan semacamnya."

Az-Zujjaj beckata, "Asal dari );&gfAz.7z dari gafAana dengan isz.7»

mcha#,  dan apabila ia tinggal di tenpat itu maka dikatakan )/¢rz./."
Ada yang mengatakan bahwa ia adalah nana tumbuhan.  Ada yang
berpendapaL   "yagfAz.»   lchusus   untuk   yang  jantan,   karena   tidak

472 Disebutkan olch AI Qurthhoi dengan sanadnya dalam kitabnya i4f-radrfa.riaA

hal. 530, 531 dalan pembahasan tentang Pohon Surga dan Buahnya, serta Buah did#TaQ¥%¥Lpffi¥
4'' Lit Asshihhah (612183).



dihinggapi  oleh kupu-kupu." Ada yang berpendapat,  "Di tempat itu
tidak ada );agfAz.7I, kemudian Allah menumbuhkannya."

AI Qusyairi, "Ayat ini menunjukkan bahwa pohon itu daumya
lebat, yang ia pakai untuk berteduh."

Ats-Tsa'lal]i, "Pohon itu ia pakai berteduh. Ia memandanginya
dan   membuatnya   tertarik.    Pohon    itu    kemudian   hancur,    lalu
membuatnya   bersedih.   Kenudian   dikatakan   kapadanya,   Wahai
Yunus,     bukan     kamu     yang     menciptakan,     merancang     dan
menumbuhkan lalu kamu bersedih melihat pohon itu.' Akulah yang
menciptakan seratus ribu manusia bahkan lebih. Apakah kamu inSn
Aku memusnahkannya dalam walrfui sekejap? mereka telah bertaubat
dan Aku mengampuni mereka, wahai Yunus Aku mengasihi mereka,
dan Aku maha pengasih lagi Maha Penyayang.

Diriwayatkan  dari  Nabi  SAW,  bahwa beliau  memakan  roti
dengan labu dan daSng, dan betiau menyukai labu. Beliau bersabda,
"J#!. adaJafa pofaon sandarafu y##us.'475 Anas berkata, `Nabi pemah

diberikan  hidangan  yang  di  dalamnya  terdapat  labu  dan  beberapa

potong daSng. Nabi mernakan labu sekitar satu mangkck. Sejak saat
itu aku menyukal labu.'A76 Diriwayatkan oleh beberapa Imam.

Firman Allah, €yS±'j{ +i ,23L, 6La±r;fp'   "Dan Kamz. zffas
dia   kapada   seratus   ribu   orang   atou   lebih."   Tctch   disefo"flcan
sebelumnya  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa risalah  Yunus  AS  setelah  dia

475  Banyak  riwayat  yang  menceritalran  bahwa  labu  adalah  salad  satu  maLkanan

kesukaan Nabi  SAW.  EEL  Ibnu Majal dalam penfoahasan tentang tmkanaTi; bab:
buah labu. Ahmad dalam .4J "usnnd (3/204).

476  in.  A|  Bu|chari  dalan  peninahasan  tentang  makanan,  bab:   36,37.  Juga

diriwayatkan  oleh  Muslin  dalam peninahasan  tentang  minuman,  bab:  Bolelmya
memakan kuah  sayur  dan buah yaqthin a,abu)  (3/1615).  Juga  diriwayatkan Abu
Daud, Ad-Darimi pehoahasan tentang .makanan.



diselamatkan olch ikan besar ivy dan riwayatnya hanya melalui Syahr
bin Hausyat.

An-Nulhhas  bckata,477  Trad  yang  paling  kuat  dan  shahih
adalch apa yang dicedtalran kapada kami dari478 Ali bin AI Husaln,
dia berkata: AI Hasan bin Mularrrmnd mencchtakan kapada kami, dia
berkata:  Amni bin AI Anqazi bedrata:  `Tsrail menceritakan kapada
kami, dari Abu lchak dari Amni bin Maimun berkata: Abdullah bin
Mas'ud menceritakan kapada lrami di Baitul Mal tentang Yunus, Nabi
SAW  beastoda.  "Sesungguhnya  Yunus  berjanji  kapada  koumnya
tenlang  datangnya  siksaan,  dan  memberitchiikan  kepada  mereka
bahwa  azab  itu akan datang dalam waktu tiga hari.  Lalu mereka
memisdrkan antara anak dan orang tuartya, kemudian mereka keluar
unfuk  meminta  amprn  kapeda  AIlah.  Alan  tetapi  Allah  menalian
s{ksaan itu daTi mereka. Yumls ketrndian -tidck tidur unfuk menunggu
datangnya stksaan ifu, akan tetapi ia tidck mdihat sesuatu -kala itu
berlchL  hihaLm  bu:rut.  bagi  orang  yang  berdrsta  dan  tidak  bisa
membuktikannya-  lalu  YiL"Ls  kel:uar  dalam  keadaan  marah.  Dia
mendatangi sebuch koum dengan sebuch peraha kemudian mereka
membowanya dan merlgrlahrdnya.

Ketika dia memasuki perahu ifu, peraha itu bergcryang ke kiri
dan ke kanan. I,alu mercka beTkata, "Apa yang terjadi dengan perahu
ini?." Mereka berkata , ``Kami tidak tahu." Yun;us AS lantas berkata,
"Ada seorang hamba yang durhaka dalam peraha ini, dan peraha ini

tidak  akan  bdyalan  kecuali  setelah  orang  ifu  dilempar."  Mereka
berkata,   "Adapun   engkou  wchal  Nabi  AIlah,   kand  tidak  akan
melemparmu."  Dia  berkato,   .`Undilch,  barangsiapa  yang  masuk
dalam   undian   ifu   rna,ka   dialch   orangnya."   Mereka   kemudian

`T_TinI'rabAIQur`ankaTyxp(3lunD.
478 fojd. Dicerinlran dari Ali bin AI Hdsain



mengundi  dan Yunus  masuk dalam undian itu.  Akan tctapi  mereka
enggan memanggilnya. Yunus berkata,  "Undilch sebanyak tiga kali,
barangsiapa   yang   rwik,   maka   ialah   orangnya."   Lalu   mereha
mengundinya  dan  Yunus  yang  selalu naik  dalam  undian  itu.  Allah
telch mengutus ikon besar kepada Yunus lalu ikon itu menelan Yunus
dbaenrizb%h,b,awa,£,y2±5{k£S2HLu'fygife

<jo±;hi  "Maka ia  wi;nyeru  dalan  ke;da;in yang sanga;  gelap:
'Bahwa   tidak   ada   Tuham   selaln   Engkou.   Maha   Suci   Engkou,

sesungguhnya alou adalah te:rmasuk orang-orang yang zhali,m'. " (Q!s.
AI Arfhiyan: T:21|.. 87) Gelapnya malam, laut, dan perut ikan."

Maka  Allah  berf i;rman,    »5i±'fi 5Xg=ffh>'3f.rf  "Kermdian
Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus"  Dia berkata,  "Seperti

ayam yang  baru  lahir yang  tidak nemprnyal  kulit."  Dia  berkata,
``Dan Allah menumbuhkan kepadrnya sebatang pohon sejenis  labu,

lalu ia twmbwh dan dipakalnya bertedwh. Pohon itu kemudian honour,
maka   Yunus   menangis."    Lalu   Allah   mewakyu,ken   kepadanya,
"Apakah kanu menangis  karena pohon yang hancu:r itu,  dan kamu

tidak menangisi lebih dart seratus ribu yang kanu ingin hancurkan! . "
Rasul Allah Yunus kemudian keluar. Tiba-tiba ia menemukan seorang
anck pe:ngembala. Dia berkata, ``Wahai anak rmrda siapakah kamu? . "
Dia  mekyawab,   "Salah  seorang  dari  haum  Yunus."  Dia  berhata,
``Apabila  kamu  datang  kapada  kaum  Yunus  sampatkanlah  kepada

mereka bahwa kamu telah bertemu Yams. " Ia berkata, ``Kalau benar
ha:mu adalah Yunus, kamu tchu bahwa pembohong itu dibunwh, lantas
siapa yang bisa jadi saksi bagiha. "

Yunus   mekyowab,   ``Pohon  dan   tempat   ini."   Ia  kem:udian

melewati kedusnya,  lalu Yunus  berkata kepada kedranya,  ``Apabila



anak  ivi  mendatangi  kalian  berdua  maha  bersaksilah  atasnya."
Ked:uanya marl;jowab, " Ya. "

Amok ifro kemndian kembali ke koum Yunus dengan semangat

dan  diseTtal  seorang  soudararrya.  Dia  mendatangi  sang  Raja  dan
berkata. ``Saya telah bertenou dengan Yunus, ia menyampaikan salon
kapada Anda..I  Rdya itw hem:udian memerimtahkan untuk membunuh

anak itu. Mereka mengatakan,  ``Dia punya saksi. " Mereka kemndian
dulus  bersama  anak muda  itu  mendatangi  pohon  dan  tempat  itu.
A:rlak itu berkata kepada kedunnya,  ``Demi Allah yang  Maha tinggi
dan Maha mulia,  apakch hamac bersaksi bahwa saya telch berterrm
Yunus."  Keduarrya  menjowab,  "Benar.'.  Mereka  kemudian kembali

dengan dan bar:kata kapada raja ifro,  "Pohon dan tenpat itu telah
bersaksikepadrnya."

Mereka kemudian mendatangi sang roy a dan memberilahukan

apa yang  nercka  lihat.  Rdya  itu  menganbil  tangan  anak  itw  dan
i'I!Iembowartya  dnduk  pada  sebuch  tempat  dnduk.  Lalu  ia  berhata,
"Kanu  lebih  berhak  atas   tempat  ivi  daripada  aku."   Rdya  itu

kemndian  merhoerikan  kekuasaan  kepeda  anak  itu  selama  empat

pulwh tahun."

Abu   Ja'far   An-Nthhas479   berkata,   "Dari   hadits   ini   bisa
dipahami bal]wa Yunus diutus menjadi Nabi  setelah ia ditelan oleh
ikan besar itu, dengan isnad yang tidak digunakan sebagai qiyas."

Bisa juga dipahami bahwa kaum Yunus beriman dan menyesal
sebelum mempcroleh siksaan. Karena di dalarn riwayat ini diceritakan
bahwa Yunus menberitahukan kapada kaumnya bahwa akan datang
siksaan selama tiga hari.  Mereka lalu memisahkan antara orang tua
danT anak merelra  Dan mereka  serentak berteriak kapada Allah.  hi

an Lm I.rch AI Qur`an (3144Z).



adalah  pendapat  yang  sAaAz.A   dalam  bab  ini.   Dan  hukum  Allah

terhadap mereka seperti hukum Allah terhadap yang lairmya. Saped
dalan firman-Nyap  t:tSf,'fu` ;;±±!;€:::;€4'jL"n4¢ha         z.max
mereka tiada bergu:na bagi mereha tathala mereka telch melihat si:ksa
Kamz.," 480 dan firman AIlah,  g\=;=l{ 6j=+E -,rfu, i=®1 g=;rj
i-:I;fi\ 'S$5:1] :S= {<>).~*6; "Dan-tidaklah taubat itu diterima Allah
dari orang-orang yang mengerjakan ky ahatan lyang) hingga apabila
datang dyal kapada seseorang di antara mereka.'#8\  Sed! aigivn uham;al

berpendapat, `Mereka melihat bayangan siksaan itu sehingga mereka
bertaubat.   Pendapat   ini   boleh   saja.   Dan   sebelumnya   telah   ada

Pendapat ulana semacamnya dalan tafsir surah ¥unus482.

Fiman Allah,  <p|?.'jf  telah  dijelaskan  dalam  surah  AI
Baparah483 kandungan jl dalan fiman Allah, :j:i iffj  AI Farra`
bedrata, "j{ artinya jE.+ seandainya." Yang lainnya berkata, "Ia dalan
mdrJ,J,."

Atanwarz.za"aa,seperdfimanAllah,epj<},2;Lflf;±i~Cj
:;;3A':i j^ ;:fi  "Tidak ada adalch kyadian-kian;i itu, melainkan
seperti sekejap mata atou lebih cepat aagi). '`8` Iai' far tinM:whamm:ed
menbacanya, "J7aa mz. `afz. a//# wa);«zz.I.d"I.#'rd85 tanpa hamzah. Maka

ytzzz.dzf7z di sini dalam kedudukan rzz/zz ' karena khabar dari m«bfnda`

yam:8mahdeuifatanhumyazitduun.

#gF#:[]j]8:5ksulyuunus.
483 Lib. Tafsir ayat 74 deri surah AI Baqarah.

:Q;.LBApa-AN#fiE6Jin77inhanmaddisebuthanolehAbuHayyandalamalBahi

(7/376), tidak mutawh.



An-Nul]has,486 "Menurut para ulama Bashrah, kedua pendapat
ini  tidak benar.  Mereka menolck azf  diartikan ba/ atau berarti waef .
Karena    dr/    berarti    melipatgandckan    atau    mewajibkan    yang
sesudalmys, dan Mahasuci Allah dari yang demikian itu. Atau keluar
dari sesuatii menuju sesuatu yang lain, dan itu bukanlah tempatnya.
Dan  wazf  mcmilild   arti  yang  berbeda  dengan  ¢w.   Karena  kalau
keduanya menilihi malma yang sana, maka semun makna menjadi
kacau. Dan lralaii itu boleh maka, `Dan kami utus kapada lebih dari
dua ratus nbu," lebih ringkas.

AI Mibalrad berkata, "Artinya, dan kami mengutusnya kapada
sebuah  kelompok,  dan  seandainya  kamu  melihatnya,  maka  kamu
mengatakan mcnelra jumlahnya seratus ribu atau lebih. Karena objek
bicara dibed pesan sesuni dengan apa yang bisa mereka ketahui."

Ada  yang  berpendapat,  "Saperti  yang  kamu  katakan,  Zald
datang  kapada  saya,   atau  Umar.   Dan  kamu  tabu  siapa  diantara
keduanya yang datang kapadamu, akan tetapi kanu tidak tahu siapa

yang kanu qjck bicara."

AI AThfasy dan  Az-Zujjaj  berkata,  "Atau  lebih berdasarkan

perkiraamu"  Ibnu  Abbas  berkata,  `inereka menambahkan  20.000
atas  100.OcO." Diriwayatkan oleh Ubai bin Ka'ab secara mogivf ', dan

juga  dari  Ibnu  Abbas,  "30.000."  AI  Hasan  dan  Ar-Rabi'  berkata,
«3 5.ooo'A87. Muqati| bin Hayyan berkata, `70.000."

g=S^= i]ise .\!S16  "Lalu mereka beriman, harena itu Kami
anugerchhal kerikmatan hidup  kepada mereka hingga waktu yang
fe7te7zfzt,"  artinya, sampai datang ajal mereka.

as_"|.ndA|Qty`an31443.
487|thTdsirAlAIHasanAIBashri(2/244).



Firman AIah :

i=ai-fi©6#.{#`jfe-1&j~ijri`6
5r+€L~y`i©<plrif5difiap.t

j;9q.ijj£=;i©6jjffi`fi€S'dr'ul'p'©G;ife'
#ji=|:#ri©6j3irif#i©6j#:t¥*'[©a3±.i

©S-3= ¥d! ¢L`©*
``To[nyakanlal. (ya Muhammad) kepada mereha (orang-orang kofir

Mekah), 'A[pakch uutuk Tuhanmu anak"I.ak perempuan dan
unluk mereka anak laki-lahi, atou apakch Kani menciptakan

maLalkat-malalkat beTupa perempuan don. mereka
menyaksikan(nyd)? ' Keta,hailch bahwa sesungguhnya mereka

derlgan kebohongannya benar-benar met.gatckan, 'AIlah beTanak.'
Dan sesungguhnya mereha benar-berlar orang yang berdusta.
Apakah Dia mem{Ith (mengutamakan) anakqunak peTempuan

daripada anak lahi-laki Apakch yang terjadi padrmu Bagaimana

(caranya) kamu menetapkch? Maha apakal. kanu tidak
memikirkan? Alou apalwh kunu mempunyal bukti yang nyata.
Maha bowalah kitabmu jika kamu memang orang-orarlg yang

deH¢r. " (Qs. Ash-Saaffaat [37] : 149-157)

Firman AIlch,  6|;=j.{#51Q.1 drj~fjj3i=j-6  "r¢»)/¢ha„
lch  lya  Mwhanmad)  kepada  mereha  (orang-orang  hafir  Mekch),
'Apakah  untul  Tuhanrm  anak-anak perempuan  dan  untuk  mereka

cz#afr  /ofu.-/aft.'. "  Ketika  menyebutkan  cerita  orang-orang  terdchulu



untuk menghibur hati Nati  SAW,  Allah membantah kaum Quraisy
dalam   perkataarmya,   "Sesungguhnya   malaikat   adalah   anak-anak

perempuan Allah." Dikatakan,jj±-6  7»a 'ffazf/kapada yang serupa
dengannya pada awal  surah,  walanpun jarak afAa/-nya  sangat jauh.
Ardnya,  tanyakanlah  walai  Muhannd  penduduk  Makkah, {a;j},i
±I£=SX ..Apahah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan? "     Hal ±rfu,
karena Jthalnah, Khaza'ah, Bani Mulalh, Bani Salamah dan Abdi Ad-
Daar men8klain bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah.
Dan ini adalah bentuk per[anyaan ini menjeleldran bagi mereka.

<p'Jrifj \iif!iap.i lff-ri   "4fa«  czpahaA  K¢7„z.
menctptahan   malalkat-malalkat   berupa   perempuan   dan   mereka
men);d!dsz-had/nytz/?. " maksudnya mereka melihat kani menciptakan

perempuan untuk mereka. Hal ini sana saperti dalam firman Allah,eps-bi{iiEE£±g=|ijS,Fad~1xpi
:)   "Dan  mereha

metyadikan ndaikat-malalkat yang nercka itu adalah hanba-hanba
Allah Yang Maha Pem:urch sebagal orang®rang perenpuan. Apakah
mereka menyaksihan penciptaan malalkat-malalkat itu.

Kenudian  dilanjutkan,

488

i;, 3fq^  ..Ketahuilah ba7owa
sesungguhnya  mereha  dengan  kebohongannya"  yairfu  behohongarL

yang  paling  buruk.    6j±g]' f*€S 'rir'J'b'© €j|L#'  "Benar-be#ar
mengatckan, 'ALllch beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar
or¢ng }Jq»g bendz"fzz', " yaitu dalam pedrataan mereka bahwa Allah
mempunyai  analky  sedang  Allah  itu  tidak  beranak  dan  tidck  pula
diperanakkan. Dan J7z#a setelah 14/aa dibaca hasraA karena mefbfczcJcz `.

Sibawaih  menceritakan  bahwa  kalau  berada  setelah  ammaa,  bisa
dibaca /azAch   atan  harafr.   Dibaca /8ZhoA  karena  anma  berarti
haqqan, sedz"9zan kasrah kalena, ammaa bch allaa.

" Qs. Az-zmnd[43]: ig.



An-Nul]has  berkata,489  "Saya  mendengar  Ali  bin  Sulainan
mengatakan, bolch dibaca /¢fAch setelah a//aa karena serupa dengan
ammaa.  Adapun dalam  ayat ini  tidak boleh kecuali  hasraA,  karena
sesudahnya adalah ra/a '. Dan len8kapnya perkataan ini adalah dengan
6ji;st'.  Kcmudian dinulai  dengan ;I;::i   dalam  arti  menyangkal.

Seakan-akan   dikatakan,   "Celaka   bagi   kalian   -g\=}.tjl£2;i-
memilih   perempuan   dan   meninggalkan   lalri-1aki.   gz+a`aA   secara

umum ;J=:;i  dengan membuang a/z/, karena ia adalch a/z/ z.sfz/b¢m

®ertanyaan) masuk pada a/I/ washa/ ®en8hubung), maka a/I/ wasAa/

:?a=:banaca¥z8ha¥;:a:t=o:n:;I?:Se'ZT¢i#i#a:alA=
me/z.Aaf    y&ng    gtiazb,'A9°sebagainana     yang     telah     disebutkan

sebelunya.

Abu Ja'far, Syaibah, NIfi', dan Hamzch membaca /sAfAa/zza49]
dengan  menyanbung  a/z/  kapada  khabar,   tanpa  hunif  isfz/ban.
Apabila  dikasrah  Hamzah  pada  permulaan,  ini  tidck  bolch  karena
sesudahnya  6L#f jrj# I masih sebagai bentuk penyangkalan  yang
bisa   dilihat   dari   dua   bentuk.   Bentuk   pertama   adalah   menjadi

peringatan   sekaligus   penafsiran   alas   kebohongan   yang   mereka
katakan, sehingga  6Jfe: C#*'[   terpotong dari yang sebelumnya.
Bentuk kedua, para ahli nahwu menceritakan - diantaranya AI Farra` -
bahwa    faetbz.ft     ®enyan8kalan)    bisa    dalan    bentuk    isfz7%am

®ertanyaan) atau bukan.  Saped Firman Allah,
($3d^   "Kanu   telah   menghabiskan   rezkinu

kehidupanduniavim(sdya)."492

K3t=j, •#'5i
yang   baik   dalam

489 Lib. /'rab ,4J 8try `an (3/444).

:#%.j¥g==+:±:8;I.ra`chmufawatrsapehiyangterdrpatdrlanr¢gn'M#-
AI#tr|t6fiqaaf[4q:2o.



Ada yang mengatakan,  `Thi  adalch bentuk menyembunyikan
un8kapan.  Seakan-akan dikatakan,  +\=ftyJ£:;i  menjadi  bade/ dari
fiman-Nya    'rif'J`y`,   karena   melahickan   dan   memperoleh   anak

perempuan  adalah  pilihan  atasnya.  Maka  contoh  yang  telah  lalu
diganti dengan contoh yang telah lalu juga maka tidak berhenti sampai
6j2ffil

'6Sjseti  `.Maka  apckch  kanu  tidrk  memikirkan?.'  bdrNIa

sesungguhnyaiatidckbolehmcmpunyalanak.=+};"i:£I1#t£"Af¢«
apahaft  fum#  mempr]prz.  brfu. ya#g  #);af¢. "  Hujjch  dan  burhan

®ukti). ±;S>SL` ""aha bow¢haA fa.fabm" " artinya hujjahmu.    ;rd;'de,±;i "liha kam memang orangorang yang benar" rfuryai be"ar

dalan pcckataarmu.

Fi- AIah:

©6L2#'*+¥i#fi'j€S,rty`fa"j,'fe
©aj::]'{,fi:q±y€£©6LiiEG,4fi{S=;i

``Dan mereka adahaz. a.ubungan) nasab antara Allah dan antara

Jim. I)an sesungguhnya jim mengetchui bahwa mereka benar-benar
akan diseret (ke neTaka). Maha Suci A[lLch dart apa yang mereka

sifiatkan. Kecadi hanbQB-hamba Alah yang dibersthkan dart

taoso/. " (Qs. Ashrshaaffant [37]: 158-160)

Fiman AIlah,  €es ,xp&~jj¥ •-3  .`Dan  mereha  adakan

qmbungan) nasab antara Allah dan antara Jin. " M:ayoir+as alhi]i ta;£sir
berpendapat bahwa a//.z.»7zch di sini adalah malaikat.  Ibnu Abu Najih
meriwayatkan  dari  Mujahid,  dia berkata,  "Mereka berkata -yaltu



kaum kafir Qurais]+ malaikat adalah anak penempuan Allah." Abu
Balrar Ash-Shiddiq berkata, `Dari ibu-ibu mereka." Medra berkata,
"Jin yang durhaka." j4A/zf i4/ kyfz.gag  ®akar akar kata bahasa arab)

berkata, `Mereka dikatakan jin karena tidak dilihat."

Mujahid berkata,  "Mereka adalah perut dad bebapa perut
malaikat sehingga dikatakan/.I.»naA." Diriwayatkan dad Ibnu Abbas.

Diriwayatlran  dari  Israll  dari  As-Suddi  dari  Abu Malik,  dia
berkata, ``Mereka dinanakan jin karena mereka adalah kumpulan dari
rub. Sehingga malaikat secara keselunihan adalah jirmah."

1=£ me4gAaharaA aiubungan kekeluargaan karena pernikahan).

QatadalL  AI  Kalbi,  dan  Muqatil  berpendapat,  `Kaim  Yahudi  -
semoga Allah melaknat merelra - mengatakan bahwa Allah mengawini
malaikat, sehingga malaikat tcmasuk golongan merekaL"

Mujahid,  As-Suddi,  dan  Muqatil  juga  bapendapat,  `Yang
mengatakan   hal   itu   adalah   Kinanah   dan   muzanah,   mercka
mengatakan  bahwa  Allah  menyampaikan  kapada  pala  pen8hulu
malaikat  lalu  mengawini   anak  perenpuarmya,   sehingga  malaikat
merupakan   anak-anak   perempunn   Allah   dari   anak   perempuan

pen8hulu  malaikat."  AI  Hasan  berkata,  `Mereka menpersekutukan
syetandalammenyembahAllah,itulahnasabyangmerekabuat.'493

Menurut saya (AI Qurthubi): Pendapat AI Hasan dalam hal
ini adalah yang paling baik. Dalilnya adalah fiman Allah,  pet:j3 ;i
':Sfff ;i>  ..KaTe]'La   kita   mempersamakan   kanu   dengari   Fuhan

semesfzz a/am,'A94 atau dalam ibadah. mnu Abbas, Adh-Dhahhak den
AI Hasan juga berpendapat, "Ini merupakan perkataan mereka ballwa

493 Lih. Tafair Al Hasan AI Bashri (2/245).
494 Qs. As.Syu'ama` [26]: 98.



Allah dan Iblis bersaudara. Maha Benar Allah dari perkataan mereka
lard Maha tinggi."

Fiman    Allah,      '::j;(g:};i@'u'    ``Dczn    sesw»gg"Any¢    /.I.»
me#gefafa#z., "  atau  malaikat.   jSL?i    "Bafew¢  mereha  benar-benar, "

yakni  yang  mengatakan  perkatann  itu.   6|2;£=:j'  "4ha#  diseref  fre
#erafaJ, " api neraka. Demikian pendapat Qatadch. Mujahid berkata,
`Untuk  dihisab."  Ats-Tsa'labi  berkata,   ``Pendapat  pertama  adalch

yang paling benar, karena a/ I.fadfaaar (menyeret) telah berulang dalan
surah ini, dan Allah tidak memaksudkannya kecuali siksaan.   6!i2
'bSj±:{S S) "Maha  Swi  AIlch  dari  apa  yang  mereka  sifetkan,"

maksudnya, sebagai penyucian Allah dari apa yang disifatkan kapada-
NyaL.     '6!j:=ii\,fil'>)±,S\=    "Keouali     hamba-harnba    Allah    yang
dz.bersz.riha» darz. /Z7asa/ " mereka itulch yang selanat dari api neraka.

Ftrman AIah :

)c$5is ©carcj33>br
C`Maka sesungguhrtya kanu dan apa-apa yang kamu sembah itu,

sekali-kali tldak dapat menyesatkarl (seseorang) terhadap Allah,
kecudi orang-orang yang akan masuk neraka yang menychL."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37]:  161-163)

Dalam hal ini ada tiga permasalahan:

Pertama:   Firman  AIlah, g}±i#Cj3:?>br  "Maha   ses%»ggzfA77)/a

hamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, " rna berandi alladzi fyaIN8).
Ada  yang  mengatakan,  "Ma  berarti  mashdar,  artinya  sesungguhnya
kamu   dan   penyembahanmu   terhadap   berhala   itu."   Ada   yang



mengatakan,  `Kamu  dan  apa  yang  kanu  sea.bah  selain  AHal."
Dikatakan, `Tulan dan fiilan datang, dan fulan datang dsBgan fulan"L'

ife#A    ``Sekali-kali     tidck    dapat,.'     mcksi]itryai    &dalf    dapat
menyesatkan    seseorang    terhadap    Allah.     S±;§S£    "AfapAesndm

(seseorang)     terhadap    Allah,"    "cksndm::ya.    or"golamg    \pmg
menyesatkan.

An-Nulhas495 berkata, "Ahli taffir sapakat bahwa rmlma dari
ayat ini adalah,  sekali-kali kamu tidak dapat menyesafl[an seseorapg
kecuali yang telah ditentukan oleh Allah bahwa dia akan sesat."

iKed«d!: Dalam ayat ini tendapat bantahan tchadap Qadari]pth
Umar bin Dzar berkata, `Kami pemah menghadap kapada Uinar bin
Abdul Aziz, dan kami menyebutkannya tentang a/ gads. Dia beduta,
"Seandainya Allah tidak ingin diri-Nya diduinakai maka Dia tidak

menciptakan iblis. Iblis menpakan biang kesalahan dan in dikchul
lewat kitab-Nya. Diketahui olch orang yang mengctahaiinys dan tidal[
diketahui  oleh orang yang tidak mengetaluinya, lalu dia mdrihaca,
'6st:ife#A~t©'€±gt6-53S..Sehali-kditidckdqumenyesaiha

(seseorang)  terhedap  Allah,  kec:uali  orang®ramg yang chan mos.ik
«erczha )/¢7fg men)/¢/a. " Yaitu kecuali yang telal ditctapkan olch Allah
masuk dalam neraka.

Dia berkata: Ayat ini membchkan pchedaan antara manusia.
Ia   juga   bisa   mengandung   malma   bahwa   syetan   tidak   sampai
menyesatkan  seseorang  yang  telah  ditctapkan  oleh  Allah bahwa ia
tidak   akan   mendapatkan   hidayah.   Seandainya  Allah  mengctalmi
bahwa ia mendapat petunjuk, niscaya akan ada permtara antan dia
danmereka.DalanhaliniAllahberfiman,q};±;±±±>r£L;!±.5
"Dan kerahkanlch terhadap mer\eka pasiikan ber:knda dan pasidunirmL

495 Lib. /'rtzb j4J gwr`an (3/444).
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ytlng  bay.¢ham  hafa., 'rf96  artinya  kanu  tidak  sampai  pada  sesuatu
melainkan dalam koridor pengetahuan-Ku.

AI Fa|ra` berkata,497 `Tenduduk Hijaz mengatakan/zzfzz»f" ar-
ra/."/a (Saya telah menfitnch seseorang). Sedangkan penduduk Nejed
mengatalran a/}zz»fuA« (Saya telah menfitnahnya)."

I,

iFed.gg.. Diriwayatkan dari AI Hasan, bahwa dia membaca, " Y!

rgiv°I]l=p3i:;"denganmendhammahkanhuniflan.498An-Nulhas'
berkata,  `Sekelompok ahli tafsir mengatakan bchwa ini  adalch /a[A#

(tidak fasih). Karena kita tidak boleh mengatakan gad%zf cz/ 7%czdz.»czA."

Adapun  pendapat  yang  paling  bagus  adalah  apa  yang  saya
dengar dari Ali bin Sulaiman,  Dia berkata `fa mengandthg sebuah
malma,  karena makna  dari  ma7!  a[elompok),  maka  yang  dimaksud
adalah she/wzf»,  kemudian  »ef»  dibuang karena ia  adanya  mndfaa/,
dan i44azt juga dibuang karena dua sukun yang bertemu."  Ada yang
mengatckan,  "Asalnya  ia  adalah  fa'il,  akan tetapi  dirdbah  dari  shal
menjadi   cha`il.   Kemudian  y&`  dibuang  dan  tinggallah  /am   yang
didhanmahkan.  Ini  sama saperti   2tf t#l#    ``...d}. fepl. /.%rang
}i¢ng  "7znd .... iJ499   Bentuk   ketiga   adalah   /am-nya   sAa/a,   untuk
meringankan.   Dan   dalam   I'rab   ini   biasa  teriadi.   Seperti   ketika
menbuang dari perkataan mereka, "A4la baa/z)ipf bz.Az. bcza/czfzf7I asalnya

adalah balfyzzfzfzz dan ba/z.z. saperti a#¢fz.# dari aaflz.. Dan landasannya

avdalalh qira`ah  b,l'> S=ffi :;S  "Dan Puah-bual.an di kedua surga itu
dapat (dipetil{) drri dekat."900      #fflKfsb,'c!ifefll,,(S+ 'ir.    "Dan
kapunyaan-Nyalch  bahiera-bahiera yang  tinggi  layarnya  di  lautan

::Fi#aE.`£)/7#;„(2/394).
498 Qin`al AI Hasan disebutkan oleh An-Nulhhas dalam J'rab i4/ gz/r`a# (3/445).

Qisi`£:hiri:THf9[;aj¥;54



/afra»a  grm%»g-grfmmg. 'cO]  Dan  yang  asli  dalam  bacaan  janaah
adalal sAaa/nyz. dengan JIB `. Kemudian penulis menghapus tulisamya
dan ia gngur dari penyebutannya atau tidak dibaca.

Finan Auah:

©63~tfiga6j;©t#fG:S'¥€fa,L'j
©6#fffi'6,6

6`Tiada seorangpun diatara kami (malalkat) meLalnkan mempunyal

kedudukan yang terterttu, dan sesungguhnya kami berear-benar
bershofshof (daham menunaikan pert:utah AIILch). Dan

sesungguhnya kant benQur-benar bertasbih (kapada A[ELah)."

(Qs. Ashrshaaffaat [37] : 164-160

hi  adalah  perlrataan  malaikat  bentuk penchormatan kapada
AIlah yang Maha Tingri lari Maha Mulia. Dan pengin8karan malaikat
terhadap hanba yang tidak menyembah-Nya.   8.6 © 6j~13f;:a 6j;
'bS:S':i:5      "Dan  sesungguhnya  kami  benar~berar  bershof-shof

(dalam menunalkan periutch AIlah). Dan sesungguhnya kani benar-
benar bertasbih (kepada AIldr). "

Muqatil berkata, `Ketiga ayat ini tunm pada saat Nabi SAW
berada di Sidratul Muntaha. Pada saat itu Jibril terlambat, lalu Nabi
SAW berkata kapadanya,  'Apakah di sini kamu beapisah dari saya?'
Dia  berkata,   'Saya  tidak  mampu  bergerak  dari  tempatku.'  Allah
kemudian menurunkan cerita tentang perkataan malaikat,  ,'d' Y€!~E~ Cj

Sol Qs. Ar-Ran-[55]: 24.
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»¢;ys.»r£.  "Tiada  seorangpun  diantara  kami  (malaikat)  melainkan

menzpr.7zy&z.  fed"dcffaa#  );¢»g  Je7?e»f«. "  Adapun  mcknanya  menurut

para  ulama  Kufah,   ``Tiada   seorangpun  diantara  kani   (malaikat)
melainkan  mempunyai  kedudukan  yang  tertentu.  Isim  maushulnya
dibunng, maksudnya adalah tiade seorangpun `m¢/az.haJ ' diantara kami

(malaikat)  melainkan mempunyai  kedudukan  yang  tertentu.  Artinya
kedudukan  yang  tertentu  dalam  ibadah."  Demikian  pendapat  lbnu
Mas'ud dan Jubair.

Ibnu Abbas berkata,  `Tidak eta tempat di langit kecuali nda
malaikat yang shalat dan bertasbih." Aisych RA berkata, Nabi SAW
bef rsahihde, "Tidak ada tempat di langit seluas telapak kaki kecunli ada
malatkat berslyud atou berdiri.»502

Diriwayatkan  dari  Abu  Dzar,  dia berkata,  Rasulullch  SAW
bersaloda. "Aku melihat  apa yang kamu tidak lihat,  alou mendengar

apa yang tidak kanu dengar, langit bersuara dan ia berhak bersuara
di marra empat jari diletakkan, keouali ada malalkat yang meletakkan
dahinya  berslynd kepada Allah.  Dan,  dend Allah  seandalnya kamu
mengetahui apa yang alou ketahwi niscaya kanu akan sedikit tertowa
dan  banyak  menangis.  Dan  kamu  tidak  bersenang-senang  dengan

perempuanmu  di  atas  ranjang,  akan tetapi  kamu keluar  ke tempat
ft.#ggr.  ##fw*  men};embaft  4J/ah5°3  Im.  Abu  Isa  At-Tirmidzi.  Dia
mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits Aasa7z gAarz.b.

5aeDisebuthanolehAs-Suyutidalam,4/Jam!.',4JKabl.r(3/2382)daririwayatAbu

ASH;Sin.xpLt.¥=Tfae#a:apAegi##eFrigzuhu4BabperkatanNabisAW
"Seandainnya kamu mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kamu akan sedikit

tertawa." (4/556 nomor 2312). Juga Ibnu Majah, peinbahasan tentang Zuhud nomor
19.DanAhmaddalam,4/A/us#ad(5/173).
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Dan  diriwayatkan  dari  selaln  redaksi  ini,  bahwa  Abu  Dzar
belkata, "Aku berharap andai aku menjadi sebuah pohon yang kuat."
Dan masih diriwayatkan dari Abu Dzar dengan deraj at dfoa 'zJ

Qatadah  berkata,  `Pemah  scorang  laki-1aki  dan  perempuan
sama-sana melakukan  shalat  sanpai  furm  ayat  ini  fG:,'al' Y€!~a, Cj
'F!}£   'Tiada   seorangpun   diantara   hami   (malalkat)    melainkan

7»empcfnya[z. fedndzfha» );a»g ferfenzzf', sehingga lald-laki itu maj.u dan

perenpuannya mundur.
'b'Irrelf^':;:±SXS    "Dan    sesungguhnya    kani    benar-benar

bershaif :shof (dalam menunalkan peri:utah Allah). "  AI K:ZIN+ be;dsata,
"Shaf-shaf mereka saperti shaf pen8huni dunia di bumi." Dan dalani

SA-chz.A „us/z.7» dari Jabir bin Sanurah, dia belkata, `Rasulullah SAW
keluar kapada kami sedang kani berada di dalam Masjid, lalu beliau
bersabda: Mengapa kalian tidak bershaf-shaf saped shafirya malalkat
kedka menyenbah Tulannya."  Mereka berkata,  `Wahai  Rasulullah
bagaimana  di  hadapan  Tuhannya?"  Rasulullch   SAW  menjawab,
`Menyenpumakan shaf pertana dan shaf-shafiiya rapi."504 Dan Umar

selalu   mangatakan  jika   ingin   melaksanakan   shalat,   "Lurus   dan
rapatlran shaf, sesungguhnya Allah menginginkan  kapadamu petunjuk
malaikat  di  sisi  Tuhannya,  dan  menbaca  ( 6j~l@f;:£ 6j;       "Da»
sesunggu,hnya  kant  benar-benar  bershofshof  (dalc[m  menunalkan

perz.7zfaA i4//aA/. ') majulah wahal fulan, dan mundurlah wahai fulan.
Kenudian dia maju dan bertakbir. hi telah dijelaskan dalam surah AI
Hijr505.

504 in Muslin dalam perfuahasan tentang  Shalat, bab:  Perintah agar tentang

dalam Shalat dan larangan berisyarat dengan tangan serta mengangkatnya  ketika
salam, dan meyexpumakan shaf yang pertama serta merapatkamya serta perintah
unso¥L¥Eirul#2Z!.Hijrayat24.



Abu  Malik  berkata,  "Orang-orang  melakukan  shalat  dalam

keadaan terpisah-pisah,  1alu AIlal menurunkan   6j~l@i::a 6jj'  'Da#
sesunggu,hnya  kand  benar-benar  bershofshcif  (dalan  men:unalkan

perz.#fafa4/Ja!fa/.'makaNabimemerintahkanmerekabershaf-shaf."

Asy-Sya'bi berkata, "Jibril atau malaikat datang kepada Nabi

SAW  dan  berkata,  'Kamu  berdiri  (shalat)  di  sapertiga  malan  atau
saperdua dan  sepertiganya,  sesungguhnya malaikat bershalawat,  dan

apayangadadilangitbertasbih."506

Ada  yang  mengatakan,  "Artinya  sesungguhnya  sayap-sayap

kami bershaf-shaf di udara berdiri menunggu apa yang diperintahkan
kepadakami."

Ada   yang   mengatakan,   `Kani   bershaf-shaf  mengelilinri
Arsy."

'bS:;tlt':i:5SS    "Dan    sesungguhnya    hand    benar-benar

berfasbz.fe   (ftyprda  ,4J/a!fo/. "  Maksudnya,   orang-orang  yang  shalat.

Demikian    pendapat    Qatadah.    Ada    yang    mengatakan,    "Yang
meusucikan AIlah dari apa yang dipersekutukan oleh kaum musyrik."
Maksudnya  adalah  mereka  memberitahukan  bahwa  para  malaikat
menyembah  AIlah  dengan  banyak  beriasbih  dan  shalat.   Mereka
bukanlah yang disembah bukan juga anak perempuan Allah.

Ada     yang     mengatakan,     "i;;::fG:,'al' Y€!~d,L'j     ``rz.aJda
seorangpun    dio[utara    hand     (malalkat)    melainkan    mempunyai
kedwdwha# );a#g ferfe#fu, " salah satu perkataan Rasulullal SAW dan

orang-orang mulrmin kepada orang-orang musyrik.  Artinya tiap-tiap
dari kani dan kalian pada hari alchirat memiliki tempat tertentu yaltu
tempat a!/ fe!.sad (tempat dihitung amalnya).

506 Atsar ini disebuthan oleh An-Nuhhas dalam Ma 'a#I. i4/ Owr `c[n (6/68).
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Ada   yang   mengatakan,   "Sebagian   dari   kita   ada   yang
maplmyai posisi yang penuh dengan rasa tahlt, dan sebagiannys ada

yang menenpati  posisi  yang penuh  dengan pquchalapan  SchaSan
drri kita ada yang mempunyal kedudukan ikhlas, adajuga yang dalam
kedudukan bersyukur, dan beberapa kedudukan lainnya.

Menurut saya (AI Qurthubi):  Dan yang lebih jelas bat)wa

perkataan ini kembahi kapada malaikaL  i;;=fff ±` YTa,#j .Tliedr
seorarlgpun    diantara    kami    (malalkat)    mehinkan    memprtyal
ked\Ldrkanyangtertentu.Wallaahaa'lam."

Finan AIlah:

afst±,&'©aj€yT6;,#b'feiij©6jlife'Sr6j

©sLf;3j=£:± ©Srfu-i-,
"Sesungguhnya mereka benou-berlar akan berkatq, 'E:ohaL

sckiTourya di sisi kami ado sebuah kitob dad adtqb-kitab yqz.g
dit..runkan) kepada orangcoTang dohndb benarhenar ken.i akou.

jadi hamba AIlah yang dibersthkan (dart dose).' Tctqpi n.aeka
mengingkariTtya (AI Quran),. maka kelak met.eke okazl mengetchui

/hffibar fez.«gA¢ra#»]7a I.gil/. " (QS. Ash-Shaaffaat [37] : 167-170)

Allah  SWT  kcmbali  menberitahukan  keadaan  orangrorang
musyrik, atau keadaan mereka sebelum diutusnya Muhammad SAW,
ketika mereka dicela karena kebodoharmya.  Allah berfiman,  `` iij
':S!§ffi)'6;j§,S'\:s, 'Kalou sekiranya di sisi kant eda sebunh kitab dirt

(ki:tub-kitab    yang    dituni:mkan)    kapeda    orang®rang    dchulu`,"
maksudnya  seandainya  diutus  kapada  kami  scorang  Nchi  untuk



menjelaskan    kapada   kani    tentang    syariat    maka    kami    akan
menrfutinya. Ketika dj dibaca dengan fatt//(tanpa fcnydz.®, maka ia
masuk ke dalamfi 'z./ kemudian diikuti /am untuk membedakan antara
nafi dan ijab.

Ulana Kufah berkata, J# berarti Ma sedan9kan faiam berarti
J7/aah   Ada  yang   mengatakan,   makna   dari   #3l'ie iiJ'   "Ka/"
sekiranya  di  sisi  kami  ada  sebuch  kitab  dari  (kitab  -kitab  yang
dl.fw"#ha#/, " maksudnya salah satu kitab dari kitab-kitab para Nabi.
'{nd=±Ji\ ,if^'>)a,¢Zi  ..Benar-benar hami akan jade hamba Allah yang

dz.bersz.feha# /aczrz. dasa/, " maksudnya seandainya datang kepada kani

kitab  saperti  pada  umat  sebelum  kani,  maka kami  akan beribadah
dengan ikhlas kepada Allah. £~t "Tctapi mereka mengingkarinya

tH/ gefr `a»/, " artinya mengingkari kitab itu.

AI Farra`5°7 berkata, "Maknanya pada dibuangnya, atau maka
Muhammad SAW datang kapada mereka dengan menbawa kitab, 1alu
mereka  mengin8karinya.  Ini  adalah  bentuk  keanehan  dari  mereka.
Telah  datang  kapada mereka  seorang Nabi,  dan  diturunkan kapada
mereka sebuah kitab yang mengandung penjelasan terhadap apa yang
mereka  butuhkan,   akan  tetapi  mereka  mengin8karinya  dan  tidck
menapati apa yang mereka pemah ucapkan."  6Lf; 3¥ "Maha fe/aA
mereka   akan   mengetchui   (ahibat   keingkarannya  itv)."   Az:Z;urfia;a
berkata, `Mengetahui akibat dari kekafiran mereka."

507 Lib. hfa 'a„|. .4J gwr`an[ (2/395).



FHmrm Allah:

Lri;S©fay'i#.{ff*€±©ai2iifc;,a,l==!r::=;=ra'p'

©afa€3jfr5±`b'©,g±g=FfB;r©6#-{ff
:ife€y,©ipi±'fiE=€t3 jj,:5©6J¥-i,,i€i

©€Lfa`-6jfj±fj©,q±t=¥
" Dan sesungguhnya teLah tetap janji Kani kapada hambq.haml]a

Kami yang menjadi rasuL, lyaitu) sesunggl.hnyo mereha it..lch you.g

pasti mendapat pertolongan. Dan sesunggwhnya teutara Eonal indal.
yang pasti menang. Maka bexpaLinglah ken.. Q4uhammad) dart
mereka sampal such. ketikcL. Don. lihthh rmerekq, mcka kedk

mereha akan melihat (alzab itv). Moke apohak mereha memiltfro
supaya siksa Kani disegerakan. Mcka apdrtlol siksaan itu turun di
halanan mereka, mcka anat buruidah pqgi hal yang dialami olch
orangcorang yang diperingatkan ifro Dan bapolinglah kamu dqri

mereka hingga suatu kedka Dan tthafldrh, rmcko kalck meTeka jnga
afa» i»e/I.Act " (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 171-179)

Firman Allah,  fe€jjt f3l;I, EFE¥J:l'p' "D¢n Ses"nggndny8
telch  tctap janji  Kani  kapade  hanba:hanba  Kani yang  mdyadi
raszf/. "   AI   Farra`5°8   berkata,   "Artinya  kchahagiaan."   Ada   yang
mengatakan, `Yang dimaksud dengan dr fafzJinflA adalah fiman Allah
e~Eif e'Ci] €4S# 'as` €f= "Allah telah menctaphan,  'Aku dan rasul-

rasul-Kupastimenang'."S°9

¥_LELMa'aniAIQur`an(21395).509 Qs. Al Mujaadilah [58]: 21.
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AI Hasan berkata,  `Bchwa tidak  clan dibunuh  seorang pun
dari  aqu  syari'ch."   6Lan.{#*€i  "ry¢I.fro/  ses#Hggrri#);a  mereha
I.fro/aft yfl[ng pasf±.  mendrpaf pe7to/ongam. "  Mereka  telah  dijanjikan

sebelumnya dengan hujjah dan kemenangan.  6Lgr.tf lr:*6!; "D"
sesungguhaya  teritara  Kant  itulah yang  pasti  menang"  dltoaNIl al ke
maknanya. Seandainya kapada lafazhnya maka itulah yang mayoritas,
sapertig!;j3-i633t±;;al,\:±£1;"S"af«fe»f¢ra}Ja»gbes&r}/a»g
berada  di  sana  da:ri  golongan-golongan  yang  berserikat."   Asry-
Syaibani  berkata,  `Disini  disebutkan  dalan  keadaan janck  karena
merupakan inti ayat."

Fiman     AIlah,      ff;:pe      "44lrfu     bexpa/z.»g/aA     fam%

pr«AamndJdrrz.mereha,"maksudnyabelpalinglchdarimereka.g£
dy  "Samprz.  souf«  fefz.ha. "  Qatadah  berkata,  "Sampal  mati."  Az-
Zujjaj bckata, "Sanpai pada wa]mi di nana   mereka dicelakakan."
Ibnu Abbas berkata,  `Taperangan di Badr." Ada yang mengatakan,
`Tenaklukan Makkch." Ada yang mengatakan bahwa ayat itu diganti

dengan  ayat  as-saz/ (ayat-ayat  yang  terdapat  di  surah  At-Taubal).
'6if e€;Stjffs "Dan  lihatlch mereha,  maha  kelak mereka  ahem

melthat (drab itu). "

Qatadch   berkata,   `Mereka   clan   melihatnya   pada   waktu
penglihatan mereka tidak berarti." Kata  `asaa bagi Allah berarti wajib
teljadi.  Diungkapkan dengan penglihatan karena dekatnya persoalan
tersebut, atau dalam walmi dekat mereka akan melihatnya.

Ada yang  mengatakan,  `Mereka  segera melihat  adzab  pada
hari kiamat."  6|£;E:i. G>li:ifi  "Maha apahaA mereha memz.»f¢ s"pa)i¢
sz.dsa! Ka7»z. disegerrfu». " Mereka lalu mengatakan, karena kerasnya
kedustan mereka,  kapan  adzab  itu  akan teriadi.  Artinya janganlali



lramu  bersegera  (memintanys),  sesungguhnya  adzab  in  pasti  akan
teriadi kapadanu.

Firman Allah,  feIr>jj 6,6  "lAfufac aprbzfa sz.dsuan z.fu ftzrm
dz. Aa/ama» mereha, " maksudnya siksaan itu. Az-Zujjaj. bedrata, `Dan
siksaan  bagi  mereka  adalal  dalam bentuk perapg." atau  di
kampung mereka. Diriwayatlran dari As-Suddi dan lainnya, "14ssaAaA
wq as-sczdsaA dalam bahasa berarti hanculnya lrampung yang luas.

AI Farra` berkata, " giv>jj  tfurm bersana-sana mereka'."
'&..,'i±if) 'c±lf='5ri ``Maka amat buruklah pagi hari yang dinlani oleh

ortz7zg-o7it7»g );a7.g  dzperz.»grffacz#  I.fro, "  maksudnya  anat  bunik  bagi

orang-orang  yang  diperingatkan  dengan  siksaan.  Di  sini  ada  yang
tersembunyi.  Maka  bunildah pagi,  yaitu waktu  pagi  mercka  4sA-
sAaba!A  disebutkan  khusus  dengan peringatan,  karena  siksaan  akan
ttmm  pada  waktu  itu.  Ini  bisa  dilihat  dalam  sebuah  hadits  yang
diriwayatkan oleh Anas RA, dia berkata, `Ketika Rasulululal SAW
datang ke Khaibar, dan mereka kembali ke kebun mercka, dan mereka
bersana tukang ukur. Mereka berkata, `Mulammad dan a/ faha7»is5L°
dan  mereka  kembali  ke  tenpat  tinggal  meieka.  Rasulullah  SAW
berkata,  "Allahu  akbar,  khaibar  telal  rusak.  Sesunggul]nya  ketika
kami tunm ke daeral sebual kaum, maka buruklah pagi orang-orang

#,jf;s;5b;
yang  diberi  peringatan.'£] I  Yaitu menjelastran malma
yang    dimaksud    adalah    Nal]i    SAW.     ,¢±¢;i;€:::i;:r'    "Dan
berpalinglch  kamu   drri  mereka  hingga  suatu  ketika",  bennd:an:8

5t°  ,4/  Khamz.is  adalah  tentara.  Dilrafahan  seperti  itu  karena  trfugi  atas  lira

hagjzm; al muqeddinch, as-saqch, al rna;imanah, al maisarah, al qalb. Arda yam:8
b¥Ekda.Phut;quinkheanrien?dhalharanfaan¥ho"rihak]in';inbab:DcaNabisAwkapada

Islam dan Kenabian.  Juga diriwayatkan oleh Muslin dalam pelhoahasan tentang
Jihad,   bab:   Perang   Khaibar,   Malik   dalam   peninahasan   tenfang   Jihad,   bab:
Perlombaan  Kuda,  dan  seterusnya.  Dan At-Timridzi  dalam pehoahasan tentang
sejarah paperangan, bab: 3.



sebagai  ta'kid  ®enegasan).  Begiv juga   GLfa'.5j=;;C  "Dan
lihatlah,  maka  kelak  mereka juga  akan  melihat"  fugal rmcllxpckan
ta'kid ®enegasan).

FErman AIah:

©<rgr-TGap5©6j;±Gi*.T;;e'u'6!==±
gap.t+=,6,fib,

"Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyal keperkasaan dart apa yang

mereha katckan. Dan kesejahieraan dilinpahkan alas pare rasul.
Dan segala plyi bagi ALIIch Tuhan seru sekalirn adam."

(Qs. Ashrshaaffaat (37] : 180-182)

Dalam tiga ayat ini dfoalas apat masalch:

Pertana..   Fi\rman AI\alL,  6£§6 6;=S  "Maha Suci Twhanmu."
Allah mensucikan  diri-Nya  dari  apa yang  ditanbahkan  oleh  kanm
musyrikin. 2;i.tj±j  "yang  me7»prnyuz.  feperfamsoan, "  adalah  bade/

®engganti). Bisa juga dibaca dengan narfub sebagal pujian, dan bisa
juga dibaca ra/a ' dengan arti dialah Tuhan Yang Maha Perkasa.   \=
6L#.   "Darz. ape )/&»g 7»ercke hafnd#, " dari sahal>at dan anak.

Nabi SAW pemah ditanya tentang makna "SwbAa#a/JaA," dan beliau
menjawab,  `Mensucikan Allah dari segala keburukan" sebagainana
telah dij elaskan dalam surah AI Baqarah5]2 secara rinci.

]Kcdw¢..  Muhammad  bin  SuhnLm  ditanya  tentang   i;j.f ;6
"ya»g mempefnyczz. faeperfaasa[a7f" mengapa ini boleh padahal a/ /2zaA

5'2 Lib.  Tafsir surah AI Baqarah ayat 30.



mempakan sifat dzat,  mengapa tidak dikatakan rabbzt/ gffdrch  atau
semacamnya  yang  temasuk  si fat  dzat  Allah?  Dia  menjawab,  "4/
'z.zzaA menj.adi sifat dzat dan sifat fi'il. Si fat dzat saperti dalam fiman

A]LalLets'-tfi,SS"MakabagiAllah-lahkemuliaanitusemuanya."

(Qs.. Faathir [35]:  10), dan si fat fi'il saperti  2jj.t;;   artinya Tuhan
Yang Maha Perlrasa yang menjadi kebanggann diantara para makhluk.
Dia berkata,  `Terdapat  dalam  tafsir bahwa  a/  'z.zzaA  di  sini  adalah
malaikat.„

Sebagian  ulama  berpendapat,  `Barangsiapa  yang  bersumpah
atas  kaperkasaan Allah,  apabila yang dimaksudkan adalch si fat zat-
Nya, 1alu dia melanggar sumpah itu maka waj.ib baginya ha!grzzraf. Dan

apabila yang  dia maksudkan kapelkasaan  yang  Dia berikan  kepnda
malchluk-Nya,   maka   tidak   wajib   baginya   faaLgrtzraf.   AI   Mawardi
berkata,5t3  `. ±ff;;    mengandung  dua jenis  penafsiran.  Perfama,
Raja  yang  perkasa.  Kede.a,  Tuhan  segala  sesuatu,  menguasai  dan
memiliki segala sesuntu."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Pada  kedua  versi  ini  tidak
diharuskan hajrarmf ketika diniatkan oleh orang yang bersumpah."

]Fed.grE:   Diriwayalkan   dari   hadits   Abu   Said   AI   Khudri,
"Sesungguhnya Rasulullah  SAW  pemah  berkata  sebelum  memeluk

Islam:       © <±±gr.Tg;;I+3© 6jt;;G2;j.t;;€u'a=:1
© SSSIt\;6,i,'ifef5   "Md;ha  Suci  Tuhanmu  yang  m6mpunyai
keperkasaan  dart  apa  yang  mereha  hatakan.   Dan  kesejahieraan
dilimpchkan atas para rasul. Dan segala poyi bagi Allah Tuhan seru
seha/i.a7z"514 Dcmikian disebutkan oleh Ats-Tsa'1abi.

513 Lib. Tafair AI Mawardi (5/74).
5'4 Disebutlran oleh Ibnu Katsir dalam tafsinya (4/25) dan ia berkata bchwa hadits

hiis"rdnyndha'if



Menurut  saya  (A]  Qurthubi):  Saya  membacakan  kapada
Syaikh  haam  AI  Muladdits  AI  Hafizh  Abu  Ali  AI  Hasan  bin
Mulammnd bin Muhammad bin Amruk AI Bahi di sebuah wilayah di
dapan Mansurah di negara Mesir. Dia berkata, "AI Hurrah Ummu AI
Muayynd  Zainab  binti  Abdumahman  bin  AI  Hasan  AI  Asy'ari  di
Naisabur meeeritakan kapada kami pada kali pertama."

Abu    Muhammad    Ismail    bin    Abu    Bakar    AI    Qari`
memberitahukan kapada kami,  dia berkata:  Abu Sulaiman Daud bin
AI Hasan Abdul Qadir bin M]hammad AI Farisi menceritakan kapada
kani,   dia   berkata:   Abu   Schal   Basyr   bin   Ahmad   AI   Isfarani
mencedtakan kapada kami, dia berkata: Abu Sulainan Daud bin AI
Husaln  AI  Balhaqi  menceritakan  kapada  kani,  dia  brfuta:  Abu
Zakariyya   Yahya   bin    Abdurrahman    At-Tanimi    An-NIsaiburi
menceritakan kapada lrami, dia berkata: Huayaim dari Abu Harun AI
Abdi dari Abu Said AI Khudri menceritakan kapada kani, dia berkata:
Saya mendengarkan Rasulullch SAW, bukan hanya sekali atau dua

%b#-fp±%¥6,%ath#iu.fk;ck±bjS€€€¥¥#
"Maha Suci Tuharmu Yang mem:purryal kaperkasaan drri apa yang

mereka katakan. Dan kesejahieraan dilinpchkan alas para rasul. Dan
segala plyi bagi Allah Tuhan seni sekalian alam. "

AI   Mawardi   berkata,515    "Asy-Sya'bi   meriwayatkap    dia
berkata:    Rasulullah    SAW    bersabda:    Bar¢zzgrz.ape   ya7Ig    I.7zgz.»

timbangan kebalkannya penuh pada hari kiamat, maka hendknya dia
mengividliri pertemuannya kctika beranjak dengan membaca  '{}=:i

;;,6,±=Lij'©dyi#-fGpr3©€i£+;G2ij.i;5¥u~

515 Lih. Tafiiir AI Mawardi (5„4),



© €giv`t." Denihian disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dari hadits Ali
denganderajatd»a'z/:

IFee7xpar:     Fiman     Allah      dygr-fGff3     "Dq'»
kesejchteraan dilimpchkan atas para rasul, " mcksudr]]al m!cacha yaqu8
meyanpaikan  tauhid  dan  risalah  Allah.  Anas  bedrata,  Rasulullah
be;rsaloda,   "Apabila   kamu   mengucapkan   salam   kapadaku   incka
ucapkan salam juga kepada para rasul, sesunggultrya akli salch safu
dari para rasu| itv.»516

Ada  yang  mengatakan,  `Makna   dygr-fG #3  artinya
keamanan bagimu dari Allah Yang Maha Perkasa pada hari kiamat.

;;,&,i=ijj   artinya  karena  telah  mengutus  para  rasul  membawa
peringatan dan berita gembira." Ada yang mengatakan, "Atas semua
nikmat yang diberikan oleh Allah kapada semua malchluk." Ada yang
mengatakan,  "Atas  kebinasaan  orang  Musyrik."  Dalihya  ;>15 €jj;:
£pS}-i +;,fi,i=Lfj i}I£ ;.j'f €2-i   "44atp ora»gLorng yng zha/I.in

itu  dimusrrahkan  sampai  ke  akar-akarnya.  Segala  poyi  bagi AIlah,
Tuhan s-ta a|am. "517

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Yang  dinaksud]ran  di  sini
a/feamd«  bersifat   umum."   Malma    6|£€;  adalah  yang  mereka
dustakan, maksudnya kebohongan yang mereka sifatkan.

+   i,+T   i.i

5L6DisebuthnolchlbnuKatsirdalamtafsinya(4/25).
517 Qs. Al dr'aan [6]: 45.
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Firman Anal:

3©9fj,6£j,bjgrSji¢r©fSfc£;Qi:p~b'€£
©t7GdeffjL:6#cfrf±'cr,

``Shaad, demi AI Qurou. yang mempunyal keagungan. Seber.arnya

orangsorang ka!fir itu a)erada) daLam kesombongan dan

permusuhai. yang sengit Betapa banyaknya ummat sebelum
mereka yang talah kami binasakan, law mereka meminta tolong

padahal (wcktu Stu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri."
(Qs. Shaad [38]: 1-3)

Fiman Allah  L;  adalah qira`ah umum adalah SAaad, dengan
menjazamkan  hunif dr/  dan  wage/ dalan  membacanya,  karena  ia
merupakan salah satu dari huruf hijaiyah,  saperti a/z/ /am  mz.i.in den
4/I/ /am  Rco.  Ubai bin Ka'ab  AI  Hasan  Ibnu  lshak  dan Nasr bin



Ashim membacanya,  aAaedz. dengan menglrasrah hunrf da/ tanpa5'8
tanwin. Mengenai gz+a `ch ini terdapat dua madchch:

Madchab  pertama,  diambil  dari  sAandfza  );e4sAaadz.I.  artinya

menentang,     saperti     fimanya,      t5jf al'i'B      "Maha     hamw
melayaninya,.'S\9  ardnya. "ctaywi.  Twalmushadaat  walmu'aradhah,

yang berlawanan dengan suara di tempat-tempat yang sunvi.  Dalanl
hal  ini  maknanya  adalah  melayani  AI  Qur`an dengan perbuatanmu
atau menolak dan menerima AI  Qur`an dengan perbuatanmu.  Maka
kelj akanlal segala perintah-Nya, dan jauhi segala larangan-Nya.

Am-Nulhas berkata52°,  `Tendapat yang  diriwayatkan  dari  AI
Hasan  ini,  dengan  qira`ah  yang  ditafsir  saperti  tadi  adalah  riwayat
shahih, ysdng malELz"ryiL edal:alb Bacalah  AI  Qur`an  dan  laksanakan

c[payangkamubaca."

Pendapat kedua, dr/-nya dikasrahkan karma bertemunya dua
sukun. Isa bin Umar membaca S%aada dengan/a£*a#] , saperti gad/a
dan IVzfw»a dengan harakat/afAaA pada akhimya. Mengenai hal ini ada
tiga   pendapat.   Perfaz»a,    mempunyai    makna    baca/aA,    Kedua,
berharckat /¢£AaA karena dua sukun yang bertenu, kemudian dipilih

/tzfA&A karena z.ffl.ba ' (mengikuti),  dan juga karena ia adalah harakat

yang  paling  ringan.  Kefz.grz,  dinashabkan  karena  merupakan  gasam
yang    tidak    disertai    dengan   huruf.    Saped    dikatakan   ``4//afoa
/a '¢/¢/cz»»a."  Ada yang mengatakan,  dinashabkan karena ia bentuk
igheaa'.„

5 [8 g|.ra `afo yang mengkasrahkan daJ ¢faandD termasuk q!to `aA yang aneh seperti

dy:e;:ass:i?%¥£8:oL#:¥:3a/A"¥mnuJ-(2/230).

52t g|+a `afa dengan fathah daJ adalah gl+a`a4 rya& (aneh) sebagaimana dalam 4J

Mw4fusab oleh Ibnu Jinni (2/230).



Ada  yang  mengatakan,  `Mulammad  menarik  hati  makhluk
sehingga  mereka  beriman  kapadanya."  Ibnu  Abu  ELak  menbaca,
S%aadz.» dengan men8lrasrahlran dr/ disertal tanwin522, yaitu be|baris
bawch   karena  mcmbuang  huruf  gaso7».   Pendapat  ini  jaiin   dari
kebenaran,   walaupLm   Sibawaih   membolehkan   hal   yang   serupa
dengannya. Dan boleh I.uga menyerupainya dengan suala yang tidak
memun9lrin]ran atau lainnya.

Harun    AI    A'war    dan    Muhammad    bin    As-Sanaiqa`
membacanya Slhand%  dan guqfif dan IVzfwnef dengan dhanmah pada

akhimya.523 Kanena terkenal mabni drlam kebanyalrm bentuk. Sapert
"Mundzu"  "Qathu,"  "Qablu,"  dan  `Ba'du."  Dan  "Shaad"  apabila

dijadikan nana sebuah  surah maka ia tidak bolch beriibah.  Saperti
kalau seorang laki-la]ri diberi nana perempuap rmka ia tidck boleh
berubah dalam menyebutkan huruf-hurufiiya.

Ibnu  Abbas,   Jalir  bin  Abdullah  penah  ditanya  tentang
"Shaad." Kedunya menj.awch, `1=ani tidck tabu artinyaL"

Ilinali berkata,  `Nafi bin AI Arzaq bertanya kapada Ibnu
Abbas tentang "Shaad." Dia menjawab, "I.autan di Makkal yang di
sana terdapat  singgasana Tulan,  di mama pada walrfui itu tidck ada
malan dan siang."

Said bin Jubair beckata ``Shaad" adalch sebuah lantan di nana
Allah menghidxpkan orangLormg mati dengan dua tiupan

522 gz.ra! `ch Ibnu Abi IshalL gzr8 `ch ini ryndz (aneh). An-NImas behata dalan

Ma'ani AI Qui.`an (6r7S), ``Qira`ah dengpr dal tz"nhn edalal laha uk.uang fiasthrty
mentmit mayoritas ulama nahwu. Walaupun Abu Ishak salah sate pemha ulama
nalwu,  alran  tetapi  sebagian  ulama  nahwii  merfuolehlran Abe/hd  (baris  bawah)
se?£gan#`#qd=dan##aL#::.::`S#ry¥(aneh).Dantelah
disebuthnolehAbuHayyandalamtlJBafrAJMw4I-th(7883).



Adh-Dhahhck berkata, `Malmanya adalah Maha Benar Allah."
hi bisa dilihat bahwa Shaad merupakan sumpah yang diucapkan oleh
AIlah. Ia termasuk aana' Allah. Demikian pendapat As-Suddi'  yang
diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Muhammad bin Ka'ab berkata, `Tembuka asma' [4//CZA sA¢7%ad

(Tempat  bergantung),  shaa»z. 'et/  musA7zeief 'zzct  a?encipta  segala  yang
diciptakan), dan sAaadz.a"/ wz 'dz. (Yang menapati j anji).

Qatadah beckata, `Ta adalah salah safu dari asma'  Allah. Dan
juga  ia temasuk  salah  satu  dari  nana-nana AI  Qur`an."  Mujahid
berkata, "Ia merupakan pcmbuka surah."

Ada  yang  mengatakan,  "Apa  yang  dirahasiakan  oleh  Allah
dengan  ilmunya."  hi  adalah  pendapat  pertana.   Semuanya  telah
dijelaskan dalam surah AI Baqarah.

Firman  AIlah  el:|3}~b'  ``Demz.  14J  g!ir`¢#. "  Kfeo/adfe  qarckat

fafzsrtzA) karena dinasuhi wa" gasam (sumpah) sebagai ganti dari ba `.

Saya bersumpah  denga AI  Qur`an,  sebagai  penguat  atas  ketingrian
kekuasaan-Nya. Di dalamnya terdapat keterangan segala sesuatu, obat

penyakit dalam hati, dan mrikjizat kapada Nabi SAW.  JStG,; "ya#g
mempwH);az.  faeczgr¢"gr#. "  Dibaca  lchafadh  karena  na'at,   dan  tanda

khafndhnya adalah y¢ `. Yaitu isim Mu'tal. Asal katanya adalah zclw¢cz
saperti kata/cI 'clJc!.

Ibnu     Abbas    berkata,     `Muqatil    mengartikannya    yang
mempunyai   keterangan,   sedan9lran  Adh-Dhahhak  mengartikannya

yang  memiliki  kemuliaan,   artinya  siapa  yang  percaya  kapadanya

Fe¥aagainck=am:tath=alk,en¥#¥#i:;se:un±d.anfe,£¥fiai;
6S;i "Sesungguhnya telah kami twirnkan kapada `kanu sebueh



kitab yang di dalannya terdapat sebab-sebab kemliaan bagirm,"524
maksndnya kemuliaanmu.

AI    Qur`an   juga    memili]d    kemuhaan    karena    i'jaz-nya

arandungarmya  yang  singkat  tapi  padal),  dan  mengandung  semua
yang dikandung kitab-kitab lainnya. Ada yang mengatakan,   fjlf cj;
terdapat segala urusan agana yang dibutuhkan.

Ada yang mengatakan, " JSf menyebutkan asma`  Allah dan
mengagungkannya."  Ada  yang  mengatakan,  `Mengandung  nasehat-
nasehat dan peringatan, dan sebagai jawaban dari gcrsam mczfrdzow/"
Dalam hal  ini  terdapat perbedaan pendapat.  Ada yang mengatakan,
"Jawab dari qczsam tersebut adalah Sfe¢ad," karena maknanya adalah

kebenaran,  maka jawabnya adalah  e`:i;}~j,  saperti  sering  dikatakan,
`Benar demi Allah, tunm demi AIlch. Demi AIlah, dalan bentuk ini

harus dibaca berhenti.   fj}tcf; Q`:P~b' dan  9\:i+'j;gj, adalah bentuk
yang sempuna." Demikian pendapat mnu AI Anbari, dan maknanya
dikisahkan oleh Ats-Tsa' labi, dari AI Falra` .

Ada  yang  mengatakan,  "Jawabnya  adalah  ,i±j,  LjrSj{¢1

9\:iir` Karena ba/ menafikan perintah yang telah lalu dan menetapkan
peintah laimya." Demikian pendapat AI Qutabi. Atau  JStc£; Q`:i;i-b'
+ 7%a adalah perintah sebagaimana yang mereka katakan bahwa kamu
adalah   tukang   sihir  pembohong,   padahal   mereka  mengetaluimu
mehiliki  si fat  jujur  den  amanah.  Akan  tetapi  mereka  itu  sangat
sombong dalam menerina kebenaran, seperti fiman Allah e+'.±-1j E|j

±±>.r±±,5© ±fi^ ``Qaof demi  AI  Qur`an  yang  sangat  mulia.
(merehatidakmenerimanya)bahkanmerekatercengang."52S

:es48::8##;2,.2,]:1o.



Ada  yang  mengatakan,   "Seakan-akan  dikatakan,   demi  AI

Qur`ap  betapa kami  men9hancurkan."  Maka ketika   ++  ®erapa
banyck) diakhirkan, /com-nya dibuang," saped fiman AIlah  u±;llj

ng ``Demi matahari dan cahayanya di pagi hart.a   S2.6 ircn:::die:A'i= i3   "Sesungguhnya  bermtunglah. w527  artinya  sungguh  sangat

beruntLmg. AI Mahdawi berkata, `Tni adalah pendapat Al Farra` .'is28

Ibnu AI Aribari berkata,' `Dari vcasi ini, maka qira`ahnya tidak

:¥igbtl=Ti:AInd===3ys#oi;'#iiiSg#m#¥4£,,:fie::dij;
hita dahulu (di. dunia)  dalan kesesatan yang nyata."5Z9 Betrrfu 5nga

=n#£F#..`.`TD#:=£jtywaan#.:,:SThm:#AI
Anbari  bckata,  `Thi  buruk  karena  panjangnya pcmbicaraan  antara
kedianya,danbanyalmyaayat-kisahmanjadiperantara."

AIKisa`iberpendapat,"Jawabgasamadalah;;G£#®;6|

26f!~.bmenuntlbnuAIAribariinilebihbun]kdariyangsebelu]rmya
kalena di antara gusam dan jawabnya terdapat pelkataan yang lebih

pan].ang." Ada yang mengatakan, "Jawabnya adalah  # C 6ij' \j£ 6L
3CL€cr,I."    Qatadah    berpendapat,    "Jawabnya   telbuang,    perki]an
makannya,   fSfcj3el:;l~j,   niscaya   kami   akan   mengutus   yang
senrisalnya.

Fiman  Allah,   i;j~  bJ¥i9€f±T  "febenam)i8  ora»g-ora»g
kafir    itu    ¢erada)    dalam    kesombongan,"    "cksndnya   ddran

;#!#;;a=,!g!::`i("39D.
::a?isthy:f£[q2:i;;:7i,4.

331,



ketakabburap  dan keengganan menerina kebenaran,  saped  fiman
Allah   ;i¥.`t±®jji'A:5:ji`fi( e€{'A' jT?+Srf   "Dan  aprbz./a  dz.hafaha»
kapada:nya: 'Bertakwalal. kapada Allch' , bangkitlch kesombongannya

yang menyebabkannya  berbuat  dosa."S3\  Al  'Izzch bald  orali:8 arablb
adalah  dominasi  dan  kesewewang-wenangan.  Dikatakan  ma»   'czzza
bazz¢  (siapa yang bedniasa dialch yang berimat sewenang-wenang).
Bisajugadilihat?l£;;jfL3L+;;;;,maksudnyaadalahmengalahkan.

Maksudnya  adalah  mengalahkan.   9\£2ir`  permus#Aa»  yq#g
se»gz.f, untuk memunculkan perbedaan dan pertentangan, diambil dari
any-ry¢ggz.,  seakan-akan  ini  dalam  suatu  tempat  dan  itu  di  tempat
lainnya-

Fiman   A]lalL   ;2;<cfr±;'cr,ca:i J  "Befapa   banydy¢
ummat sebelum mereka yang telah kawi binasakan, " "ck:s"ds:vaL dad
kaum   yang   saya   larang   dari   mereka.    J  adalah   lafazh   yang
menunjuldran  arti  banyak.   i:C;r  "Ka/aef  merefao  memz.nfcz  Jo/one"

memohon  ampun  dan  taubat.  [4»-7#.dra `  adalah  mengangkat  suara,
saperti dalan sebual hadits,

b-fojfa ap cf ii L€5 jst ufo ,dyoi
``Serchkan  ®engunandangan  adean)  kepada  Bilal  karema

suararrya lebth keras dari suaramu.'£32

Maksudnya  lebih  tinggi   suaranya.    gE: 6g6fj  ``PadaAa/

(waktu  itu)  bukanlah  saat  untuk  lari  melepaskan  dirt."  AI Hasar+
berkata,   `"ereka  meminta  taubat  pada  saat  mereka  tidak  akan
diampuni dan tidak bemanfaat amalnya."

53L Qs. A| bBaqarah [2]: 206.
532 |R Abu Daud dalam pembahasan tentang Shalat, bab: 28.  At-Tirmidzi dalam

peul]ahasan tentang waktu-waktu shalat, bab:  25. Ibnu Majah dalam perfuahasan
tentang Adzan.   Ad-Darimi dalan perfuahasan tentang Shalat, bab: 3. Dan Ahmad
dalam.4/A4iirnd(4/43).
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An-Nulhas  berkata,533   `Thi  merxpalran  penaffiran  darinya
terhadap  fiman  Allah  SWT,   gG:a>±fj  'Pndaha/  /waAco  z.z«/
bukanlahsaatun:tuklarimelepaskandiri'."

Adapun  Israil,  maka  diriwayatlran  dari  Abu  ELak  dari  At-
TaminidarilbnuAbbas.t£L'6g±fj"Pndaha//"rfufz.fzf/b%ha7f/aA
Sczaf  efnfut  /a77.  me/qpasfa»  dz.r7.. ",  dia  bet.kata,  `Bulran  waktunya

kaburataulari534."Diajugabeckata,`Scmuakamdi]mmpulkan."

AI  Kalbi  berpendapat,  `Mercka pada  saat belperang mereka
sama-sama mengatakan Lerz.,  atau lralian hanis lari  atau mengalani
kekalahan.  Ketika  mercka  didatangi  adzab  mereha  melarikan  diri,
sehingga   Allah   berfiman,    gG:a>£fLj`   "Pndrfu/   /w&Afw   rfu/
bukanlahsaatunhoklarimelapaskandin."

AI Quqrairi belpendapat, `Dari sini bisa dipalani -mereka
meninta   melapastran   diri-   kama   adanya   indikasi   perkataan
berikuthya.  Arinya  bukan  lagi  waktunya  menirfu  saperti  itu.  hi
adalah bentuk pedriraan karena tidak dikatakan bahwa semua kauln

yang dihancurkan meminta penbchasan dalam keadaan terpaksa.

Ada yang mengatakap  gL' 6g 6fEj` tidak ada tenpat keluar,
yaitu sudah ditentukan akan tejadi bukan pada dirinya." AI Qusysiri
bexpendapat,  `Di  sini  ada  pelmasalahan.  Karena  lralau  seperti  itu
makatidakadaartinya""(dan)pada#6g±jj

AI  Jag.ani  berkata,  `Mueka  meninta  tolong  pada  waktu
mereka tidak bisa membebastran diri,  atau walrfui di nana manusia
tidak bisa menyelamatkan diri. Kedka /a di dapan dan setelahnya Az.»,
maka  rmef  ini  mcmpunyai  arti.   Sebagainana  fimgsi  we.  ketika

533Lih.TafairA|HasanAIBashri(2re47)-
534 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thbari dalam /.rmz.' i4/ Bnypn (23/77), dari

Ibnu Abbas RA. Dan makna dari kata ^razm4na berlari dan beranjalL



membuat metbfnda ` dan khabar." Saperti kalan dikatakan, /a `a Zirz.d%n

rqrfa.ban  (Zaid  datang  dengan  bckendaraah),  apabila  dibunt  dalan
bentuk 7%ffdra!dcz ` dan khal}ar, maka menbutuhkan w¢zf , dan dikatakan

Ja'anii   Zaidun  wahawa   raakibun.   Sehirmgg;a  htin   edalch  zharof

a[eterangan) dengan lafazh   b:Gi 4/ ma»asA  artinya keterlambatan,
1ari  dan bebas.  Arinya meminta penbebasan pada walchi di  nana
mereka tidak akan dibebastcan.

Dikatakan,    "IvaasAa    (1ari)   dari    kaumnya,   ya7f Azfuszf    wz7

ma7€ousA   artinya   lari."   An-Nulhas   berkata,   `Dikatakan,   »aasAai

ytz78zfzASA" artinya maju535.

Menurut saya (AI Qurthub]): Berdasarkan hal ini, mcka ia
termasuk   yang   berlawanan.   .4»-Jval USA   artinya   hewan   liar,   dan
isfzz»ausAa artinya terlanbat. Denihian pendapat AI Jauhari.536 Ulana
nahwu537 juga  angkat  bicara  squtar  i;g6fj.  Dalan  menanggapi
kalinat ini Abu Ubaid bin Qasin bin Salan dalan buku ,4/ gz.rtz `af
Wa  Kullu  Ma  Ja`a  Bihi  llla  Yasiran  Mardudui'I, ban:ryalf befhiNc;aral

tentang hal ini.

Sibawaih  berkata,538  "®Y"  sama  dengan  /aisa  dan  isimnya
tcase"b:\m:vi.   AIzmL   laisat   ahyanunaa   hina   manash   (Waktu   itu
bukanlah saat untwk lard melepaskan dirt)." Tha rmengatck:an ball:Na,
ada sebagian orang Arab  yang mcmbacanya ra/zz ' dan mengatakan,
Wra/aaf" Az.z.»ef ma»asAz.p. Ia mengatakan bahwa rtz/t7 ' saperti ini sangat

sedikit,   dan      khabar   menjadi   mchdzwf//  (dibuang)   sebagaimana
isimnya j.uga  maAdzzfzf/ dalam  keadaan  nashab,  atau  wcz/a[artz  Az.z.7zzf

manashin lanaa.

535 Lin /'nd ,4/ gtr`an harya AI Fam` (3/450).
5_3:_LELAshashihhah(3iiodei.
537Lih./'nzb,4/gHr`an,lrar)raAn-Nul]has(3/451).
538Lih..4/Kz.Zab(1/28).



6fEj€ , qira`ahnya menm]t Sibawhh dan AI Farra`539, berhenti
sampai   di   sini,  kenudian  dinulai  dengan      gGde.   hi  juga
merupakan pendapat Ibnu Kaisan dan Az-Zujjaj.  Abu AI Hasan bin
Kaisan,    berpendapat   saperti   yang    dikatakan    Sibawaih   karena
menyerupakannya dengan /aist2.  IREratakan  /aisaf bukan  /aaJ¢.  Dan
menurut AI Kisa`i bchenti di  sini pada ha`,  /aaA.  hi juga adalah

pendapat AI Mubanad Muhammad bin Yazid, yang dicedtakan oleh
Ali   bin   Sulainan.   Alasamya   adalah   ia   dimasuki   Aa`   untuk
menjadikannya mq `a717zads, saped dikatakan rs«mmaA, JtefbbarA.

AI Qauqrairi bckata, `Tedradang dikatakan tswmmaf dengan
makna   ts«mma,   dan  nfbhaf  dengan   makna   r"bba.   Seakan-akan
mereka  menanbah  pada  /aa[  ha`,  yaitu  mereka  mengatakan  /aaA.
Saperti yang merdra mangatckan rfurmma dengan tsefmmaA dan pada
saatdisambungbenrd>chmenjadiZq[`."

Ats-Tsa'lchi  bedrata,  `Tckar bahasa Arab  berkata,   6g>6ij
keduanya  bcharis /zzfhaA,  bagailrm  satu  kalinat."  Kemudian  /aa
ditanbch  ftz `  saped  Rzfbda[  menj.adi  Rwbbaf  dan  rsomma  menjadi
Tso'"mat.

AI Kisa`i, AI Falra`, Sibawaihi, AI Akhfasy sependapat bahwa

gL'6g6¥j,Ja`telpisahderiAz-p,yangartinyaadalch/&isafQ]ukan).
Begitu juga dalam Muchaf-mushaf modem kita dapati fcz ` terpisah drri
Hin.  Pendapat  ini I.uga  diikuti  olch  Abu  Ubaideh  Ma'mar  bin  AI
Mitsniyyah. Abu Ubaid AI Qasin bin Salam berpendapat, "Waqafiiya
di   sini   setelah   wa/co`   dan  JbfidB`   pada   fzzAz.I.#   ma»asAz-»."   Ta`

bersambung  dengan  Az-I.».  Sebagian  bexpendapat,  "£aczfa  kemudian

z.bfz.da` sehingga dikatakan Az.z-»a muptfls:fez.7f ."

539LELMa'aniAIQtry`an(2J39FT).



AI  Mahdawi  berkata,  "Abu  Ubaid  menyebutkan  balwa to`
dalam Mushaf bersanbung dengan min. Dan ini salah menun]t ulana
nahwu.  Befoeda  dengan  pendapat  para  Mufassir.  Salah  satti  din
hujjch Abu Ubaid adalah bahwa kita tidak mendapatkan orang Ach
menambahkan fa ` seperti ini kecuali pada Az-I.71, awaa» dan a/ aa»."

Abu Ubaid berkata,  "Landasan mereka masukkan Jzz ` dalan
awqa# adalah hadits Ibnu Umar saat ia ditanya oleh sescorang teDtang
Utsman bin Affan RA, beliau menyebuntlran biografinya, krmudian
berkata, C:li; ait€ q{ :rLi;i ®ergilch kamu busananya sekarang) "

Abu Ubaid berkata, "Dari semua itu saya memiliki pandangan

yang  sama  dengan  apa  yang  dikatakan  AI  Imam:  dalam  muchaf
Utsman, "Saya mendapatkan f& ` bersambung dengan Az.i.n, tehadang
ditulis dengan fchz.z.71."

Adapun   hadits   mnu   Umar,   kedka   menyebutlran   kapada
sescorang tentang akhlak Utsman,  setelah menyebutkan biografingp
Umar berkata,  "el[[[[i; as^[[[j' \-+i .i+;!  ®errilal kanu bersananya
sekarang)"  tidak  bisa  dijadikaf  rtyri.  Karma  muhaddits  hanya
meriwayatkannya  secara makna.  Alasannya adalah,  bahwa Mviald
meriwatkan hadits dari mnu Umar dengrn redaksi, 'ai-ii 1€>0 .+i3!

a'ergilah dan besungguh-sungguhlah). Dan riwayat lainnya,  I-i! .+ri;i
GJii 6ql Q'ergilah dengannya sekarang).

Adapun alasan selanjutnya, bahwa ia mendapatkarmya dalan
mushaf 14/ J7»¢z»  bertuliskan,  fczAz.z.7€  maka itu  tidak  boleh  dijadikan

hujjah. Karena makna hoani adalah hiam bebelapa Mushaf. Apal]fla
berbeda dengan Mushaf lainnya maka tidak dikatalran Imam Mualaf.
Dan  dalam  Mushaf  secara  keselunihan  bertuliskan  wtz/aazB.  Dan
sekiranya dengan I.Arty.a/. bisa memuaskan. Jamak dari ma»asA adalah
manowish.



Finan Auah:

j=i©€\Zi3fL;±`iff„j3Kj-{j8j4#j±F£~€dit*Z±p'
©SGfjal'Ij£6irj±3¢`La,S.i

C`I)an mereka heron kQtrena mereka kedatangan seorang pemberi

peringatan (rasul) dart kalangan mereka; dan orangrorang kafir
berkata, 'ini adalch seorang ahu sihir yang banyck berdustoL.'

Mengapa ia melyadikan itch-ilah itu Itch Yang Satu
sdyasesungguhnya ini benar-benar suat]L hal yang sat.gut

me»gAera»fa». " (Qs. Shaad [38] : 4-5)

Fiman  Allah,   L#;;;;:i:-€diT*ZJ€?'  "Dp"  merefag  Aera»
harena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari
ha/a»gr» me7iefa. " '4» dalam kedudukan nashab dengan arti, mereka
akan  kedatangan.  Ada  yang  mengatakan,  `Thi  bersambung  dengan
fiman-Nya9l£±j'f6£e,,artinyadalamkesombongandanpermusuhan
yang  sengit  dan  mereka  heran.  Dan  firman-Nya   ffi:i ;f "Befa!pr
ba#y¢fr )"ng  feJafa  Ka"z.  bz.#asafacln,"  sebagai  bantahan.  Ada  yang
mengatakan,  `Tidck  bersambung,  akan  tetapi  ia  merupakan  zbfz'da`

®emulaan) yang artinya, karena bodolmya mereka memperlihatkan
sikap heran dengan datangnya seorang pemberi peringatan."

»33±\'ii 'bD[jsIt `JffD "Dan  orang®rang  krf u  berkata,  'Ind

czda/CZA   seortz7zg   aA/z.   sz.Az.r', "   maksudnya   mengucapkan   kata-kata

bohong   yang  bisa  menipu   orang-orang.   Ada   yang   mengatakan,
"Dengan  sihimya  ia bisa  memisahkan  orang  tua  dari  anaknya  dan

suani   dari   istrinya.    €\`ir    'ya»g  hany¢Z  bert7z45fa'  maksudnya
mengaku sebagai nabi."



Finan Allah,  -ti±3 \{ir'l> fi,i.{j=;ji  "Me»gapa  z.a  men/.adz.fa"

:/:;#Aaz.=A£:a"m8enfjr#'"indhi;dG:;£,a£"/i,,¥„¥ab:„:i:::::r
se.a!fu  Aa/ yB»g sa7zgzzf 7»engAerarfu», "  maksudnya hal  yang  aneh.

As-Sullani menbaca `ZAj7.ab,"540 dengan tasydid. i4/ `"/.aab, a/ `«j/.a[a[b

dan a/  `a/.ab  adalch sama.  AI Khalil membedakan antara  `a/.I.I.b dan
`oyaab.   D±a\  bedsata,  ``Al   Ofiib   dan   al   Ofaab.   Al   oyab   terkerdam:g

melampaui  tin8kat  keheranan.  j4ffi-Zfrawz.z./  yang  bentuknya  panjang,

adapun afA-fAefwa/ terkndang berarti melanpaui batas panjang yang
wajar."

AI Jauhari berkata,54]  "4/  `a/.I.z.b  sesuatu yang men9herankan.

Begfu  jugaL  al   `lyaab  dengan  dhammah,  dan  al   'utiaab  dengan
tasydid, yang kedua lchih besar drri yang pertana. Begitu juga dengan
a/  a7.qbch."  Muqatil  bedrata,   Se  adalah  dialek  keheranan  yang
berlebihan.

Sa'id bin Jul]air meriwayaflran dari  Ibnu Abbas,  dia berkata,
"Abu Thalib penah sakit haudian orang Quraisy datang kapadanya.

Pada waktu Nal>i SAW juga datang dan duduk di dekat Abu Thalib.
Abu Jahal kcmudian berdiri untuk melarangnya, dan mengadukannya
kapada Abu  Thalib,  Abu  Thalib  bertanya,  "Wahai  anck  saudaraku

q[emenakarfu)  apa  yang  engkau  inginkan  dari  kaummu?"  Nabi
"eni\errwal], ``Wahai pananku saya ingin mengajak pada halimat yang
dapat merourdukkan bangsa arab dan membuat non arab membayar

pr/.a*j!.wa." Dia bertanya "Apakah itu?" Nabi menjawab "I,aa i.Jafra
illallah (tidak ace twhan selain ALllah). "

540 g[.ra `ch As-Sulami,  `qLgiv.drab dengan tasydid disebutkan oleh An-Nulhas dalan

/'rab A/ gui7.`aiz, far)ra An-Nulhas (6r79). hi temasuk gI.rzz `aA aneh sebagainana
dalam,4JAfwhAasab,hr)ralbnuJini(2&30).s4\ LnL Asshihhah (\n7n.



Allah berfiman, l=e<3 ¢`L ZL,S.'g=j  "#c7!grpa Za men/-edz.Zzpp
i./aA-z./aA I.fw HaA ya7zg Sdrtr." kapada merekalah ayat ini tunm,

c*.rs±'cr,ffiiJ©gEiir'jfj, jt+T©fSfGjel:P~5€J;

33£`i£6j3Kj-fjgjL#j±F£~€dirzrf,'©gGa>6fjb;6r?i

ei a,  `so.t#`5© €Gfgr as 6i>rj2s ¢'L fi,S.{j=j ©  €``ir
~ds;£iL±S.i,fe.te,6f>Gi'[©3j±zji'ifiirg;{j,I:~Gi*fjifi

©3Sfjl
"Shaad,    dend   ALL    Qilr`an   yang   mempunyal   keagungan.

Sebenarnya orang-orang kafir itu ¢erada) dalan kesombongan dan

permusuhan  yang  sengit.  Betapa  banyakrtya  umat  sebelum  mend;a
yang  Telah  karmi  bi:rlasakan,  lalu  mereka  meminta  tolong  padchal
(wakeu  itu)  bukanlah  saat unluk lari melapaskan  diri.  Dan rrlercka
heran Karene mereka kedatangan seorang pemberi perimgatan (rasul)
dari kalangan mereka;  dan orang-orang kafir berkata:  'hi adalch
seorang  ahli  sihir yang banyak berdusta'.  Mengapa ia meoyadikan
tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu soy a? Sesungguhnya Ivi benar-benar
suatu  hal  yang  sangat  mengherankan.   Dan  pergilch  peminpin

peminpin  mereka  (seraya  ber:kata)..   'Pergilch  kamu  dan  tetaplch
(menyembah)  tuhan-twhanmu,  Sesungguhnya  Ini  benar-benar  suatu
hal yang dikehendaki.   Kant tidak pernch mendengar hal Iri dalam
agama yang  terakhir;  Ini  (mengesakan  Allah),  tidck lain  hanyalah

(dusta)yangdiada-adakam'.''542

542  in.  At_Tirmidzi  dalam peninahasan  tentang  At-Tatsir  (5/365,  366  nomor,

3232) menurut dia hadits ini adalah hadits Aasa#.



Juga  diriwayatlran  oleh  At-Tirmidzi  dengan  maknanya.  Dia
mengatakan,   `Hadits   ini   Aasa»   sAaAz.A."   Ada  yang  mengatakan,
`Ketika Umar masuk Islam,  orang-orang  Quralsy merasa keberatan

sehingga mereka pergi menemui Abu Thalib dan berkata,  "Adililal
kami dan anak saudaramu."

Abu Thalib kemudian diutus menemui Nabi SAW dan berkata,
"Wahai  kaponakanku  mereka  sekafian  kaummu  menuntut  keadilan

kepadamu, maka janganlah cenderung sapenuhnya kapada kaummu."
Nabi  bertanya,  "J4pckczfo  );¢#g  merefa  f##£#f  da!rz.ha?"  Abu  Thalib

berkata, "Kembalikan kami untuk menyembah tuhan kami dan kami
biarkan kamu dengan Tuhanmu." Nabi berkata, "4p¢faA ha/I.a7! ma«
mengucapkan sebuah kalimat kapadalou yang dengannya kdian bisa
menyatukan bangsa arab tidck menyiakan-nyiakan bangsa asing?."
Abu Jahal  berkata,  `Demi  tuhan,  kami  akan mengucapkan bahkan
sapuluh  senacamnya." Nabi  SAW berkata,  `Ucapkanlah faa J7aAa
JJ/a//aaA  (tidak  ada tuhan  selaln Allah)"  lalu mereka menolak  dan
berdiri,  lalu  berkata,   1£±3 \{ir'`>£L>S.'8=j   "Mengrpa  z.a  men/.adz.ha»
I./aA-z./aA  I.Zzf J7aA  ya7Ig Safzf," bagainana satu Tuhan bisa menguasal

senun  manusia.  I.alu  Allah  menurunkan  kapada  mereka  ayat  ini,

±'FSpe i:.'i=   .`Dan  jiha   mereka   iorang-orang   mueyrik)
mendustakan  kamu,  maha  sesungguhnya  telah  mendustakan  juga
sebeham mereka ka:urn Nuh. "



Fir- Jun:

©3£zgit'\ff£+±;j,I:~Gj±+-jifiei#,`so.'ee`5
f3if,¥:9'£i©3S±:ty€!~a£5£5L£S.i,ife.fj,ii£>G;'c

3g~fi3±e;i©tp`j;#y'h:ff'j5T=J3c£#jFJ;ecg;t€±E#.Gjc±i€ng±s£:i{asd'=i©¥6j{2¢.fiL',2=j

©¥£<y.f63t±S{=a,Ci€±©±::<v'fj,ife€fir
"Dan pergilah peminpin-pemimpin meTeka (seraya berkata),

'Perguah kamu dan tctaplah (nenyembch) ilah-ilahmu,

sesungg.Lhaya irei benarbenor siLch. hal yang dikehendakL Kami
tidak pemah metrdengar hal ini dalan ugama yang terakhir,. ini

(metlgesakan A[Ilah), tidok lain hanyaLah (drsta) yang diada-
adakan. Mengapa AI Quran iti. dit.rrun.ken kapadQtnya di antara
kitcL. Sebenarnya mercka rag.I+rag.. terhadap AI Qur`an-Ku, dan

sebenarnya mereka belun. merasqkan adzphoKra Alau apakah
meTeha itu mempunyal perbendaharaan Tahmat Tuhanmu Yang

Maha Perkasa lagi Maha PemberL Arful apahah bagi mereha
kerajaan langit dan bumi dan yang ado di atttora keduanya (Jika
ado), maka hendaklah mereka met.qiki tanggartangga (ke langit).

Suatu tentara yang besar yang berada di sang drri golongan-

golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan."
(Qs. Shaad [38]: 7-11)

Finan Allah,  j±:;i ei ;;i,tfl-`8{±rj "DB» per.gz./aA pemz.mpz.»-

peminpin  mereka  (seraya  I;eTkata).  'Pergilah  kanu.I `sO)   alnya
orang  yang  paling  mulia.  i4/  I.»ZAz-Aog  artinya  pergi  dengan  capat,



maksudnya  mereka  pergi  dengan  carat  dari  Rasulullah  SAW  dan
saling  berkata  di  antara  mereka   !±:;Tei  ,  artinya  pergilah  kapada

9%,Fu«£=ul:efo¥aAjan;m¥#em¥a;as#A_:/8¢¥m=r!.A£¥`:

mengatakan, `Tsyant atas kapergian mereka kapada Abu Thalib ketika
ia sakit sebagainana yang telah disebutkan."

Dalam   riwayat   Muhammad  bin   Ishak   dinyatakan,   bahwa
mereka itu adalah Abu Jahal bin Hisyam, Syaibah, Utbah Anak cucu
Rabi'ch bin Abdusy Syam, Umayyah bin Khalaf, Ash bin Wail, dan
Abu Muith yang mendatangi Abu Jchal dan berkata, "Kaniu adalah
turn dan pen9hulu dalam diri kami, maka hentikanlah kelakuan anak
saudaramu dan orangrorang yang bersananya, mereka meninggalkan
tuhan-tuhan kami dan mencela agama kami."

Maka Abu Thalib mengutus Abu Jahal untuk menemui Nabi
SAW   dan  berkata,   "Sesungguhpya  kaummu  mengajalmu  untuk
kembali  bersama  mereka  dan  berhenti  dari  dakwah  yang  kanu
lakukan." Nabi SAW menjawab, "Saya hanya mengajak mereka pada
satu kalinat" Abu Jahal berkata, "Walaupun sapuluh kami siap." Nabi
berkata,  "Ucapkanlah  lrfza  I.Ja4a  I./foJ/¢h"  Mereka  lalu  berdiri  dan
berkata,   lje=3 \{ir'l,fl~S.`ti=j   "Mengqpa  z.a  men/.adz.ha#  I./aA-z.foA  I.J«

Ilch Yang Satu..ffl3

i±Tei.  4»  dalan posisi  ra/a',  maknanya  agar kanu pergi.
Ada yang mengatakan,  an  atau  ;:+,  tso.'8d£'5  ardnya pergilah.  Ini
adalah  tafsir  dari  kaperrian  mereka,  karena  lafazhnya  disebutkan
saperti itu.

543RiwayatinidisebutkanAn-Nulhasdalam/'rabA/g"r`a»(3/455).

++ii:+



Ada  yang  mengatakan544,   `Makna  dari  ayat  tersebut  para

pen9hulu itu perti  dari mereka dan mengatakan kapnda mereka,   ¢1
95;PKtsl±e;:£».\Si^  `.Pergilch  kanu,  dan  tetaplah  (menyemba;)
I./aA-z./aAmzt,"artinya      dalan      menyenbah      tuhanmu.        \|:i!
"seszfnggrA#);a  I.»z."  artinya sesuafu yang dibawa Muhammad,   feS'

:j£   "swaf«   ha/   )ia[»g   dz.feAendofa.. "   Yang   diinginkan   kapada

penduduk dunia saped hilangnya nikmat suatu kaum dan kesusahan
yang meninpa mereka.

Ada  yang  mengatakan,     3J£ Z{3S' \i!£ 6~}  "See"»ggz/A»}ia   I.»z.

be#ar-be#ar sc4clat Aa/ ya!ng d!.fefaendrfa., " adalah kalimat peringatan,

atau yang diindran Mularrmad dari perkataamya adalah dominasi
demi untuk mengungguli kita. Setelch itu kita dijadikan pengikutnya
dan setelah itu kita mengikuti apa yang ia inSnkan. Maka janganlah
kalian mengikutinya.

Muqatil berkata, `Ketika Umar masuk Islam, maka Islam pun
semakin   kuat   karmanya.   Itulah   yang   memberatkan   orangrorang

Quraisy dan mereka mengatakan,  `Tslamnya Umar adalah kekuatan
Islam, dan ini adalah hal yang diinginlran."

-®,i;±;ffl\-Sj!,*^b,rfe,FL±C"Kwitidakpernchmendengarhalini

da/am  ag¢ma  )/any  fera#in"  Ibnu  Abbas,  AI  Qarzhi,  Qatadah,
Muqatil, AI Kalbi,  den As-Suddi,  "Yang mereka maksudkan adalah
agama  Isa,  agana  Nasrani  yaitu  agama  terakhir.   Orang  Nasrani
mempersekutukan Allah dengan yang laimya."

Mujahid dan Qatadah juga belpendapat,  `Maksudnya adalah
agana Quraisy." AI Hasan berkata, `Kani tidak mendengar bahwa
hal itu adalah akhir zanan."545 Ada yang mengatakan,  "Kami tidak

s44 Ibid.
545Lih.TatsirA|HasanAIBashri(2/246).



mendengar dari ahli kitab bahwa Muhammad adalah seorang Rasul."

3S;;1S`.~6£ 3}.. "Sesungguhnya   ini   benar-benar   suatu   hal   yang
dz.feAendrfu.," maksudnya kebohongan dan kedustaan.

Diriwayatkan   dari   Ibnu   Abbas   dan   lainnya.   `Dikatakan,
faha/ago waf.kflftz/ago, artinya menciptakan. Allah menciptckan sesuatu

dari  yang  begini.  Artinya  meciptakan  dari  sesuatu  yang  tidck  ada
contoh schel-ya. "

FimanAllah,"ee¥t3J3}f,qr;:#'.i"Me#gapa4/g#r`a»z.J«
diturunkan  kepadanya  di  anlara  kita."  Ini  addrch  istiforam  inka:ri

®ertanyaan penrin8karan).  Dan  czdz-c7zz.fr di  siri  adalah AI  Qur`an.
Mereka mengin9kari AI Qur`an sebagal wahyu yang dikhususkan bagi
merekaFimanAllah,=J3cj9feFJ;"Sebe#armyamerefagrBgrf-
rtzgrf  ferhadop  4/  g!.r`a#-K", "  maksudnya  dari  wahyu  yaltu  AI

Qur`an. Atan Kami mengetahui bahwa kamu Muhammad masih orang
yang dipercaya di  antara mereka,  akan tetapi mereka ragu pada apa
yang ditunmkan kepadamu, apakah itu benar dari-Ku atau tidak?   j!'
L±+'ff\if e.a ``Dan sebenarrtya mereka belun merasakan adeab-Ku"
maksudnya, mereka diliputi oleh rasa ragu.  Seandainya ia merasakan
adzab-Ku  niscaya  akan  hilang  keraguan  dari  mereka.  Dan  ketika
mengatakannya pada waktu  itu,  keimanan mereka tidak belmanfaat
lagi.   a€  berarti  Jam  ®elum)  dan  Maa  adalah  tanbahan,  seperti

#£%aapzammersee#ebwe::pua':n6drDhaanm):#CS"Maha
FimanAIlah,¥tijf2jllgL',a=:j$5~S£3i±;i"4f¢"prhaA

mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuharmu Yang Maha
Perfausa   /agr.   h4lafea!   Pemberz.. "   Ada   yang   mengatakan,   "Apakah

546 Qs. Al Mu'minuun [23]: 40.
547 Qs. An-Nisaa`  [4]:  155.
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mereka  memilikinya  sehingga  mereka  melarang  Muhammad  SAW
dari  kenabian  yang  menjadi  nikmat  dari  Allah  barinya.  Dan  ;1
terkadang  mempunyal  malma  af-fagrz. ',  apabila  perkataan  tersebut
bersanbung dengan perkatann sebelumnya, saperti firman-Nya,    ;J~`
aj;-i €jL%;i© &j£I-t±j c¢ ,++,±jf tti±.{3!giv:©   "47zr
Laam Miim. Turmnya AI Qiir`an yang tidak ada keraguan padanya,

(adalah)  dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka (orang-
ka:fr)  mengatakan,  'Dia  Muhammad  mengada-adakannya."548   Auha

yang mengatakan bahwa  lL',a=j 3g~j£ 3i;e;i "4f&« ap¢haA mercka
itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmtl, " (Qs. Shard [38]..
9)  bersarnbung  dengan   &#;;: F£~£ ®ir±Zj:±3`  "D¢»  mereha  Ae7icz#
karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dart
haha"gr# merefa." (Qs. Shaad [38]: 4), artinya Allah SWT mengutus
siapa yang  ia kehendcki karena Dia-lah yang memili]d  segala yang
ada di langit dan dibumi.

4
#. [j q;zl`% ±j££)i di:. jijj  "4fa« apahaA hagz. merckc

kerdyaan  langit  dan  bimi  dan  yang  ado  di  antara  kedranya,"
maksudnya apabila mereka meminta hal itu,   rf:;fyi j> !i€riLr "/yz.ha
ada),  maka hendaklah mereka menalki tangga-tangga  (ke  langit),"
maksudnya,   maka   naiklah   ke   langit.    Dan   laranglch   malaikat
menurunkan wahyu terhadap Muhammad.  Dikatakan,  rtzgz.ycz )/arga[a!

wa  z.7tzzgaa,  artinya  naik.  Dan  rag¢a  );¢rgz.z.  rogyt7»  saperti  ramaa

ydrmz.z- rtzm}i¢» (melempar), asalnya ar-"g}roA.

Rabi'binAnasberkata,"±::fyflebihlembutdariranbutdan
lebih keras dari besi  akan tetapi tidak bisa dilihat.   ±::fyi dalan
bahasa,   seniua   yang   mengantarkan   pada   tercapainya   apa   yang
diinginkan, saped tali atau laimya."

548 Qs. As.sajdal [32]:  1-3.



Ada yang mengatakan, " ±:fY.i adalah pintu-pintu langit di
mama para malaikat tunm melewatinya. Demikian pendapat Mujahid
dan Qatadah. Zulair berkata:

®549fJ.....T;5CilLllfilJ}'3

Sekalipun dia mendaki langit dengan tangga.

Ada yang mengatakan,  " ±::fyi adalah  langiv." Maksudnya
naikilah langit deni  langit.  As-Suddi berkata,  " rfi`YTj>   artinya

pada   kenuliaan    dan    agama."    Ada    yang    mengatakan,    `Dan
perlihatkanlah sebab-sebab kekuatan kalau seandainya ia merupakan
penghalang."himalmadariperkataanAbuUbaid.550

Ada  yang  mengatakan,   " rf:;f}.i  adalah  gunung.   Artinya

apabila mcnelra mendapatkan gunung, mereka naik ke langit melalui
gunung  itu  sampai  meningri."  hi  adalah  bentuk  tantangan  yang
melcmahkan.

Kenudian  Allah  menjanjikan  Nabi-Nya  kemenangan   atas
mereka. Fiman-Nya,  di\=± € a; "S"aJ« fe72J¢„ );o»g besar );&»g
berada di sana." Maa adalch shilah, "alENanya, edalaln hum jundun

(mereka  adalah tentara).  Maka /.ef»dzf»  adalah khabar dari  mcfbJa!da`

yang maAdz"/  t[£¥ artinya hujjah mereka terpufus karena mereka
tidak   sampai   mengucapkan,   ini   adalah   milik   kami,   Dikatakan,
`TczAaezamaf a/ gzfrdaA  ®otol itu pecah).  Dan tentara itu kalah.  Ini

berhubungan    dengan    yang    sebelumnya    9\:;p'>,6L;b,  Ljra9€{+T
" Sebenarnya orang-orang ka;f rr itu f oerada) ddrlam ke;ombongan d;n

pe77#usw4a" )Jng sengz.f."  (Qs.  Shaad  [38]:  2).  Mereka  adalah para
tentara   dari   segenap   kelompok   yang   kalah.   Kesombongan   dan

549 |ni adalah redaksi bait ini, dan termasuk karyanya. Lih.  Dz.wan-nya hal, 30 dan

fy5a5:ALAi%"a;¥i#gr¥„m£Aulnul¥EZ7L(7)7/,112728))..



perselisihan  mereka  tidak  mengalahkanmu.   Akulal  (Allah)  yang
mengalahkan persatuan mereka dan mqu8hentikan kesombongarmya.
hi  adalah  penghibur  bard  Rasulullah  SAW,  dan  hal  serupa  telch
dilakukan pnda perang badar.

Qatadal  berkata,  "Janji  Allah  adalal  bahwa  mereka  akan
dikalahkan di Makkah, yang dita'wil pada perang badar." Dan dl,\=£
isyarat  kapada  badar,  yaitu  tempat  persekon8kolan  mereka  untuk
membunuh Muhammad.

Ada  yang  mengatakan,  `Yang  dinaksud  dengan  a/  ahaab
adalah orang-orang yang datang dari Madinah, dan bergabung dengan
Nabi SAW ini telah dijelaskan dalam surah AI Ahzaab.551 AI Ahzaab
adalch  a/ /.zf7fd  (Tentara),  saped  dikatakan,  `Tentara  dari  berbagai
kabilah.„

Ada yang mengatakan, `fMaksud dari a/ chza[b adalah kaum-
kaum  kafir  terdahulu."  Maksudnya,  tentara  itu  bcmda  pada jalan
merekasapertifirmanAllah,±3g±::I;'F€Jct'6+,;a;ii,€£C;i
~(fa "Maha  siapa  di  atara  kanu  meminun  airnya;  bukanlch  ia

pengikutku.  dan barangsiapa tiada meminunnya,  keouali menceduk
seceduk tangan. Maka dia adalah pengikutku. "552 M:cks.rfu:ys, bniJun
termasuk dalarn agama dan madzhabku.

AI  Farra`  berkata,  `Maknanya,  mereka  adalah  tentara  yang
dikalahkan,  atau  dilarang untuk naik ke langiv." AI Qutabi berkata,
"Yalmi   mereka   adalah  tentara  tuhan-tLihan  yang  dikalahkan   ini.

Mereka  tidak  mampu  untuk  berdoa  dan  mendapaflran  apapun  dari
tuhan mereka, berupa rahmat Allah dan kerajaan langiv dan bumi."

55' Lib. Tafsir surah AI Ahzab, ayat 9.
552 Ai Baqaral [2]: 249

¥J



Finan Allah :

jj,jt5y~3f5©3rj`ty.f,'36j£+j¢€j@zS'f¥pe'5`#

#j{€i=y€±fro©¢Hf¥.{4±'Bie,iap-¢±;;ij
::  \, .t ¥fej=

"Telah mendustakan (rasul-rasul puLa) sebelum mereka itu koum

Nuh, 'Aed, Fir'aun yang memprnyal teutara yang banyak, dan
Tsamud, koum Luth dan penduduk Aikch. Mereka itulah golongan-

golongan yang bersekutu (meneutang rasul-rasul). Semua mereka
irfu tidck lain hen;yalah mendustakan rasul-rasuL maha pastiLch

¢¢gz. merefoJ ndzchHZA " (Qs. Shaad [38] : 12-14)

Fiman  AIlah  SWT,   a '¢jf€g5'#  "re/aA  me»dusfq[ha»
(rasul-rasul   pula)   sebelun   mereka   tw   koum   Nuh."    AI||at   hi
disebutkan untuk mengpiibur hati Nabi SAW, maksudrya mereka dari
kaummu wahai Muhammad terdapat tentara dari berbagai golongan-

golongan umat terdahulu yang nana mereka membentuk golongan-
golongan  untuk melawan  nabi-nabi  mereka.  Golongan-golongan  itu
lebih kuat  daripada   mereka,  maka mereka pun membinasakannya.
Allah  menyebutkan  lafazh  a/  gazfm  dengan  lafazh  mcf `cz7!7zats,  dan

pakarbahasaArabberbedakapadaduapendapatdalamha|itu.553

Perfama,   diperbolehkan   dalan   hal   itu   untuk   disebctffa#

dengan  lafazh  mudzalckar  dan  mu`annats.  Kedra, .ia, aldalch laifdrh
mwdz¢kfafl!r dan tidak boleh dibaca dengan lafazh mw `a##czts, kecuali

553  Dun pendapat ini  disebutkan oleh AI Mawardi dalam Tafsinya  (5/80),  dan

J'rob j4J gwr`a# karya An-Nuhhas, (3/456). Kata a/ qawm dibaca m# 'a#"ats dalam
makna a//.amaaA dan bisa juga dibaca mz/dzakhar dalam makna a//.amz.z. '.



maknanya    menunjuEL   pada    sesuatu    yang    bnddHdan    dan
bedradapan,  sehingga  lafaalya  dinyatakan  dengan  hulDm malma

yang disanarkan schagri pingatan Eapadan)xp saped fiman Allalb'*'f a5±±©TStis-¥      "Sekali-kali      jangan      (dewikian)I

Sesungguhnya  ajarc[rraoaran  Twhan  irfu  adalah  suatu  peTingqqnL
maka        barangsiapa       yang       menghendcki,        tetttlLzch       ia
menperhatr.ha#nyu. 'm Allah tidak mcngatakan, La;rs lunEna lafach

yang disanarkan dalan hal itu adalah mndzndfaer] sekaliptm lafazh ifu
bisamenyebabkan7mf`d7zrfu.

Dalam ayat ini disiffi bal]wa Fir'aun menpunyai oE± yang
ban]rak dan para mufassir berbeda pendapat tentang takwihpr

Ibnu  Abbas  bedEata,  `fMalman]ra  mcmilihi  bapgiman  yang
mngah.'' Ate-Dhahhak buddy "a banyak menilihi hangman, dan
banguman itu dischut a!ceead."

Diriwayatl=an dari Thu Abbas, Qatadah, dan Atha`, bal"ra dia
memiliki bangunan dan tapat bcmain untuk di atasn]Pr

DiriwayatlEan din Adh-Dhahhak juga, Th4alman]q mmilihi
kelmatan dan tentara"

AI  Kalbi  dan  Muqatil  belkata,  `Tir'aun  men)Hrsa manusia
dengan   pasak-pasak    Jika   dia   marah   kapada    seseorapg,    dia
mengulurkan tangarmya dan memukulkan apat pasang ke pungguDg
orang yang sedang telun8kep di tanah, 1alu menuan8lran lralalqugldng
dan ular kapadanya hingga dia mati."

Ada yang mengafakan, `Dia menunjuk orang yang disiksa di
antara enxpat penanah. in setiap ujung panahaya terdapat pasck dari
besi dan menbialkamya hingga mati."

55' QB. Aban [80]: 11-12.
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Ada yang mengatakan,  "Dzef / a#f8ad artinya yang  memiliki
tentara   yang   banyak,   dan   tentara   itu   disebut   azf fzzad.   Mereka
selamanya menripginkan kekerasan. "

Bentuk  tunggal  dari  kata  a!/  a!"f&czd  adalah  wa[fz.d  dengan

haraA dan dengan/zzffoch secara bahasa.
-3g±I¢i:i+6±S'F~$6'.;;S   `.Dan   Tsamud,   haum   Luth   dan

pe#dndw* +1I.fufa, " maksudnya .4/  Gfaaz.dtiah,  dan ini telah dijelaskan
Sebelulmya dalan surah Asy-Syu' araa`.555

Nafi',  Ibnu  Katsir,  dan  Ibnu  Amir membaca,  i<:}'  dengan

/¢fbaA /czm dan fzz `. Sedan9kan lainnya membaca dengan Hanzah den
dsraA f¢ ` i--£', dan ini telch dijelaskan sebelumnya.  &±;i€¥l{aj!'Bi
"Mereka ifulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-

naszf/J, " maksudnya, mereka yang  disifati  dengan kuat dan banyak,
saperti perkataan Andaj.half Azfwa ar-ra/."/« (si fulan itulah laki-laki
itu).

€feeifeti§:g:==T%a;tui'::n"h#==ndkEtashaenn=as:z\'.
rasul, maka pastilah foagi mereka) adzab-Ku," "cksindnyal adz;zto rrfu

pasti menimpa mereka karena kedustaan itu. Ya'qub membaca dengan
);a`padau!ljfdan556u!`i±dalamduakeadaan.

Adapun persamaan ayat ini  saperti fiman Allah SWT,  j6j
i,f#?rfi:=!H>%:#y=f#:f5f##fef#i#:#=ufha,
sesungguhnya  aku  thowatir  kanu  akan  ditinpa  foencana)  seperti

peristiwa   kehancuran   golongan  yang   bersekutu,   prahai)   seperii

555 Lih. Tatsir sunh Asy-Syu'araa` ayat 176.
556 gz.ra `aA ini m|tawatir sebagainana dalan ragrz.A ,4»-Ivaow:, hal. 152.



feczdacz# haef7% IVzfA,   `4nd,  rsa7»nd'.'557 Maka umat-unat ini dischut

golongan yang bersekutu.

Firman AIal :

J€L€ji)Afu'©gSrd,,t}`€:i3`i=:=y€|§-¥'ffiJFi[j
©t±t±f.L¥+3rfe,a€

`` Tidakl,ah yang mereka tunggu mchinkan hanya sat. Ceriokoun sqia

yang tidak ado baginya saat berselang. Dan mereka beTkqbe, 'Ha
Tuhan kami cepatkanlah unfrok kani adzpb yang dipeT.uns..kkqu.

bagi kami sebelum hart berhisab'. " (Qs. Shan\d \38|.. 1S-1®

Firman  AIlah  SWT,  €J;3€£j£ Y€i ±~#J± Jl£€Tj  "Hdrzdrz
yangmerekatunggunelainkanhanyasafroteriakandycL..±:.beul
;PS;i (menunggu), di antaranya saperti dalan fiman Am SWT, €#i
•'S;£c±,;±S   "Tunggulah   hami   s.[pq?]a   kami   dapat   men8unbiL

sebahagian   dart   cahayamu."558    Gffff ty£,   yckri   olangromm8  \mfu
Mckkalh.   €.ig3±E=fs §\=  "Melainkan   hanya   satu   teriaha   sqia-,
maksudnya  tiupan  sangkakala  hari  kiamat.  Artinya    mercka  tidck
menunggu setelah mereka dikalahkan dalam perang badar selain satii
kali terickan hari kiamat.

Ada yang mengatakan, "Onngrorang yang hidup dari medra
sekarang  tidak  menunggu  selain  tedakan  yang  merupakap  tiupan
sangkakalay  sebagalmana  Allah  SWT  berfirman,   `±;; Y€|

€±i6L#.# © 6Life'fi5 ;=±:r6?.±iJ     "4fe7igfag

:::8::gjfa%£[d4:::7;:o;3:.

tidck
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menunggu  melainkan  satu  teriakan  soy a yang  akan  membinasakan
mereka ketika mereka sedang bertengkar.  Lalu mereha tiada kuasa
7»emb«af  sefafw  wasz.ofp«7z."559  Ini  merupakan  pemberitahuan  akan

dekatnya hari kiamat dan kematian.

Ada  yang  mengatakan,  "Maksudnya  orang  kafir  lain  tidck
menunggu  umat  ini  yang  beragama  sama  dengan  agama  mereka,
melalnkan satu teriakan saja, yaitu tiupan san9kakala."

Abdullch bin Amni berkata, `Teriakan di langit itu tidak lain
kemurkaan Allah kapada penduduk bumi."

9^'Sb±,C6€"Tidakadabaginyasaatberselang,""cksndnya
tenggang  waktu.  Demi]rian  diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas.  Mujahid
berkata, `Tidak ada baginya walchi untuk kenbali."

Qatadah  berkata,  `Tidak  ada  walchi  dua kali  baginya."  As-
Suddi berkata, `Tidalk ada kesadaran baginya." Hamzch dan AI Kisa`i
membacatjlSJ?q`edengandhammch/8`.560

Sedan8kan   laimya   membaca   dengan  /¢fhaA.   AI   Jauhari
berkata,561  "4/ Fawaa[g dan ,4J Fwwaag adalah masa memerah antara
dua walrfu, karena dia memerah kemudian ditinggalkan agar banyck
lagi air susunya kemudian diperah lagi." Dikatakan, Ljl3 3a-.-£g i6i a

(dia tidak mulrim padenya saat berselang). Dalam hadits dinyatakan,

3;di ji} ;Le 6sqi

:: Q;;ir¥#ind#:!i49rfuah  mz,fq,wafz.r juga  sebagainana  dalarn A/  /g»a '
(2/16f82irESThfhn:bhhAan;F4%;®F.`6H.



•`Membesuk   orang   sakit   (waktunya)   sekedar   antara   dua

Perchansususapi.ns62

Firman    Allah,    gSrb,1,\=j`€   "r!.da*   ado    bagr.#);a    saaf
berseha#g, " dibaca dengan/affaa[ft dan dfeammafo, maksudnya dia tidak
memiliki wami melihat, istirahat, dan sadar. 4/ Fz.I.gaA dengan hasraA
adalah   nana   susu   yang  dikumpulkan   antara   dua  perahan.   W7la#
inenjadiy¢`karenahasrchsebelumnya.

4/ j4/&awz.z.g juga berarti  air  yang  terkumpul  di  awan,  yaitu

yang  tunm  menjadi  hujan  waktu  demi  waktu.  4/aagaf  cz77-»aagaA
zJtzagafa7z  artinya  susu  berkumpul  di  payudaranya,  maka  sapi  itu
dischnut muf iiq aihaNI muf iiqah.

Diriwayatkan dari Abu AmnL "Janaknya adalah rna/czawz.I.a."
AlFarra`,563AbuUbaida]Ldanlainnyaberkata,"9b;cr,dengan/&ffeaA

fa`, maksudnya istirahat yang mama mereka tidak sadar di dalamnya,
sebagaimana orang yang sakit dan pingsan sadar, den  9b;cr~ dengan
dhammch /a`  drri  z.»fz.zAaar  (menunggu),  dan  itu  telah  dijelaskan
sebelumnya bahwa maknanya sama, yaitu waktu antara dua perahan.

Menurut saya (AI Qurthubi): Makna yang dinaksud bahwa
waktu itu berlanjut tanpa telputus. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
dia berkata:  Rasulullah  SAW menceritakan kapada kami,  dan kami
bersama  sekelompok  orang  deri  sahabatnya ....  hadits.  Di  dalamnya
dinyatakan: Allah SWT memerintahkan kapada Israfil untuk meniup
san8kakala pertama, dan berkata, T[.wp/¢fo w#fwfr fz.ctpa# me"¢haffa#!'

562 Disebutkan  oleh As-Suyuthi  dalan AJ /amz. ' 4/ Kabz.r (2/483),  dari riyawat

Ibnu Abi Ad-Dunya  dan AI Baihaqi dalam f)/zf 'ab 4/ /man  dari Anas,  dan juga
disebuthan  dalam .4sA-SAagAz.r  dengan  nomor  5742  dan  ditandai  kesAaAz.Aannya.
Yang dimaksud a/ z.)/aadrA adalah melhoesuk orang sakit dan fuwaaq waktu istirahat
antara dua perahan susu sapi.

563 Lid. Ma 'a#l. 4/ gi¢r`a[n,  karya AI Farra',  (2/400) dan "ajar .4/ gwr`a!# karya

Abu Ubaidch (2/179).



sehingga  takutlal  penduduk  bumf  dan  langit,  kecuali  orang  yang
dikehendal      olch     Allah.      Allah     memerintahkarmya     untuk
memanjan8kan3ra dan meneruskannya.  Allah  SWT berfiman,   [j

eSrei~\S`€€j=j3€=;=Y€£g~y'#;I;{"rz.dr#aAy¢#gmerehafrogg«
melatmkan  hanya  sam  teriakan  saja yc[ng  tidrk  ada  baginya  saat
berse/a»g. '¢6` Dan dia menyebutlcan hadits itu. Diriwayatkan oleh Ali
bin Mu'id dan lainnya, sebagaimana telah kami sebutkan dalam kitab
At-Tadzkirah.

Fiman Allah  SWT,  ?\=j:{jL3+j3 \±3icjfu;; 6j i)'f;  "D¢»
mereka berkata, rYa Tuham kant capat:kanlah untwk ka:nd adzab yang
diperuntukkan bagL kani sebelum hari berhisab'. " M:ri]alDid beckata,
"Adzab kami." Dcmflrian juga yang dikatakan oleh Qatadah, `Bagian

kami dari adzab.»

AI Hasan bekata, `Bagian kami dari surga agar kami dapat
bersenang-senapg di dtmia."

Sa'id bin Jubair berkata, "Sudah jelas dalam bchasa Arab, a»-
nflsAz.z.A adalch dr gz-Zdrha (nasib baik atau keberuntungan) dan piagan
adalch keberuntungan"

AI  Fama`  bckata,  "4/  gz.fAfAa  dalam perkataan  orang Arab
adalah  nasib  baik.  Di  antaranya  dikatakan  untuk  buEL  hak  milik
keberLmttmgm" Abu Ubaidah565  dan AI Kisa`i berkata,  "4/ gz.ffeffea[
adalah piagam, dan janaknya adalah a/ geffAzfffe."

mkatin juga tentang jamak  gz.fAffta  ndalah  gz.fhaffraA  dan

jika sedikit agdgivha dan agfAaafA.  Dcmikian yang disebutkan oleh

564 Disebudrm olch AI Qtrfubi dalam kitab f4f-rndzfa'raA, bab: hanina binasa dan

kckuasaantrtyrililAIlahsafu-satunya.
S65\ifuMdyczAIQny`an(211]9`.
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An-Nrihhas.566   As-Suddi   beakata,   `Mereha   meninta   diwujudkan
rumah-rumah mencka di sunga agar mereka melakukan hakekat yang
didalkwahkan kapndanya. "

Ismail bin Abu ELalid bedrata, `Malmanya, segerakan rezeki
kami."

Ada yang mengata]ran, `Ma]manya, segerakan untuk kami apa

yang mencukupi kebutuhan kami." Di antara perkataan mereka, gafA»z.
artinya );afyE» I. (mencukxpiku).

Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya meneka mengatakan itu
untuk menyegerakan catatan anal mereka yang diberikan dari sebelah
kanan dan hiri mereka ketika dibacakan AI Qur`an kapada mereka,

yaitufirmanAllchSWT,.,ri,.SSS<;,i5;6't'4drp«#or¢»g-ora»g
yc[ng dibedkan kepadrnya kitchnya drri sebelch kanannya.`56H  Dan,
fiman-Nyfty  £2j:i:fJ; #'j,i J'6ij  '4drprn  one y&»g  dz.berz.ha»
kitabnyadrribe|drmg..se

Asal kata a/ gz.fAfha adalah a/ gafA 'zf (menotong), di antaranya

grfAfAa a/ gr/az» (memotong pena). Jadi a/ gz.fAfha adalah nana untuk
suatu pemotongan saperti a/ gasmzf dan a/ gismef ,  lalu diidentikkan
kapada  a»-usAz.z.a,   a/  fa.Zq[b,   dan  ar-n.zg«  karena  texpotong   dari

lalrmya.  Akan  tetapi  ia  lebih banyck  dipergunakan pada kitab  atan
lebih kuat hakekat penggunaannya.

¥\=j:i,43J3 ``Sebefum Aarz. berAisab, " mcksudrya sebelum
hari kiamat di dunia, jika hal itu menang saperti yang dikatakan oleh
Muhanand. Dan, ini semua merupakan olokrolok dari mereka.

S66 LTh |'rch AI Qur`an (31457)-

=78::###q6#:9io.



Firman Anah :

©€£i7'j!±.'tyl\S5g'`:6¥31;`j6+ii6[#J
"Bersabarlah atas segala apa yang meTeka katokan, dan ingatlah

hamba Kami Doud yang mempunyai kekilatan. Sesungguhnya dia
¢7»¢f f¢a* givEzpnd¢ AZztrA/. " (Qs. Shaad [38] : 17)

Fiman Allah SWT,  6;ii€[g; j}r:i "Bcrsaba7faA ofa!s seg¢/a
apa yang mereha hafaha#. " Allah menchntahkan kapada Nabi-Nya
untuk  bersabar  atas  apa  yang  mereka  olokrolokkan,  dan  ayat  ini
dihapus dengan ayat ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah.

Fiman   AIlch   SWT,    ±€Wl`S;g'\;6iSJi-j   ``Dczw   I.#grfhaA
hamba  Kami  Doud  yang  mempunyai  kekuatan." TLedk:zL disetoutkan

kabar orang-orang kafir, perselisihan mereka, dan celaan mereka, serta
kebinasaan     orang-orang     terdahulu     sebelum     mereka,     Allah
memerintahkan   kapada   Nchi-Nya  untuk  bersabar   atas   gangguan
mereka, dan Allah menchibumya dengan apa yang telah kami j elaskan
sebelurmya.

Setelah itu, Allah mulai menyebutkan tentang Daud dan kisah-
kisal para nabi agar Rasulullah SAW dapat tchibur dengan kesabaran
mereka,  dan  agar  beliau  mengetahui  bahwa  kelck  di  akhirat  clan
mendapatkan berlipat-lipat dari apa yang dibed]ran kapada Daud dan

para nabi laimya.

Ada  yang  mengatakan,  `Bersabarlah  atas  perkataan  mereka
den ceritakanlah kapada mereka kisah-kisah para nabi,  agar menjadi
bulch atas kebenaran kenabiannya."



i.I.€¥lls  maknanya  memiliki  ke]matan  dalan  beribadah.  Dia
@aud) berpuasa schari dan berbuka sehari, dan itu adalah puasa yang
terberat dan paling utananya. Dia melaksanakan shalat tengah malam
dan dia tidak pemah lari jika bertenu musuh. Dia kuat dalam berdoa
kapada. Allah.  Fiman-Nya,  6i= untuk menampaldran kemuliamya
dengan mnd%a/ini.

S13] T'ts^S"Sesungguhnya din anat taat  peapch Allah). '.  Auldr
Dhahhak berkata,  `Maksudnya, /zzwwcob (bertaubat)." Diriwayatkan
dari lainnya, "Bahwa Daud setiap kali mengingat dosa atau terdetik di
dalam  hatinya,  maka  dia  memohon  ampunan  kapada  Tuhan-nya,
sebagaimana  Nabi   SAW  bersabda,   "Seszf7!ggz(Anyzz  afu  memoAon

ampunan f oeristighf ar) kapade AIlch dalam seha:ri senira,lam sebanyak
serafz{s    ha/I.."569    Dikatakan,    4aba    ytz'z"drz    apabila    kembali,

sebagainanapenyairberkata,570

Setiap yang bapergian clan kembdi

Akan tetapi kapergian menoyu kematian tidak kembali.

Nabi Daud AS selalu kenbali kapada kctaatan kapada Allah
dan mencari ridha-Nya dalam setiap perkara, dan karena itu dia pantas
untuk diteladani.

569 in Muslin da|am penhahasan tentang Dzih, bah: disrmmalkamya istighfar
dan mapefoanyaknya (4/2075) dan di dalarmya tidck tndapat kata a/-/az./aA dan
Abu Daud dalam pelhoahasan tentang With,  At-Tindzi dalam Tafsir surah AI
Fath,   Ibnu   Majal   dalam   pembahasan   tentang   Adab,   57,   Ad-Darimi   dalam
penhahasan  tengan  bersikap  lemah  lelhout,   15,  dan  Ahmad  dalam ,4/  il41z4s»ad
(2/5?05)binada|ahubaidbinA|AbrashLihDz.w¢»-nyadanfisa»4/'J4rab(entri:

owabdy.
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FEr- Anah:

©e#¥-S#-!#Z`t±16J£6!
" Sesunggll,haipa Kail.i menundukkan gunung-gut.ung untuk

bertastlih bersama die (Dart) di waktu petang dan pagL"

(Qs. Shaad [38]: 18)

Dalam ayat ini dibahasa empat masalah:

Prmi»a..    Fiman    Allah    SWT,     ;;±f£=£jt£16|££6£
" Sesunggthnya Kand menundrkkan gunung-gunung untuk bertasbth

bersama dza @ndJ. "  ;;±± berada pada posisi #asAab karena Aa/.
Allah  menyebut]ran  apa  yang  dituninlran  berupa  bukti-bukti  dan
muljizat,yaifubertasbihnyagunungbersamaDaud.

Muqatil behata, "Apabila  Nal]i Daud berdzikir kapada AIlah,
maka gunung-gt]nung berdzi]dr bersamanya. Allah SWT memahani
tasbih gunung-gunung."

Ibnu Abbas berkata, ";i;= artinya gunung-gunung itu berdoa.
himerupakanmuljizatjikaadaorangyangmengetahuinya."

Mulannd bin  Ishak berkata,  `Daud  dikarunia  suara yang
merdu  dan  sunra  itu  terdengar  indah  di  gunung-gunung.  Bahkan
saking  mendunya,  burung-burung  tunt  berkicau  bersananya.   mi
merupakan tasbin gunung-gunung dan burung."

Ada yang mengatakan, "Allah menundukkan gunung-gunung
agar  bedalan  bersamanya   dan   itulah   tasbihnya,   karena   hal   itu
menunjukkan kapada kesucian Allah dari menyerupai makhluk,  dan

pembahasan tentang hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalan surah



As.Saba'57] dan Al ha`,572 pnda fiman Am SWT,  €1, §S c*: c¢;

[SftS'bj2SE§ Sb,±,'i±£ ``Dan  tak  ado  suatu pun  melainhan
beriasb{h dengan mem:oyi-Njfa, tctapi kamu sekalian tidak mengerti
fzzsbz.A  merefa.'£73  Sesunggul]nya ifu  adalah  tasbih  dengan  uacapan

tL\e"\IiutpendapatyanBshahih."allaahua'lam.

§Sj:ri.'ls:jlh, ``Di wakLu petang dan pagi. " AI Isyraaq ]ng
berarti  menutil]nya matahari  sctelah terbitnya.  Dikatakan,  tyzrmcgct
apngro»rs (matahari telbit), dan apmagaf ®ersinar). Daud bertasbih
setelah melaksanakan shalat ketika matahari terbit dan terbenam.

Jred#a..  Diriwayatlran  dari  lbnu  Abbas  bahwa  dia  berkata,
"Saya melewati ayat ini,  3#¥-Sed-t 'Dz. wahaf pefng dr» pa[gz., '

dan saya tidak tahu apakah itu, hingga Ummu Hani'   mencchtakan
kapadaku    bahwa    Rasulullah    SAW    datang    kapadanya,    lalu
menysrukanya untuk berwudhu maka dia pun bcowudhu, kenudian
beliau melaksanakan chalat Dhuha. Beliau bersalrda, "Wahai Ummu
Hani' ini adalah shalat Zpmaag (tchitnya matahari).'574

Ikrinah berkata, `Thnu Abbas berkata, Dalam diriku terdapat
sesuatu tentang shalat Dhuha hingga aku mendapatkannya di drlam AI

Q}]ran,SS::S'\S;g;ih>`Diwakfropetangdanpagi'."

Ihimah  berkata,  `Thnu  Abbas  tidak  pemah  melaksanakan
shalat Dhuha, kemudian sctelah itu dia melaksanakarmya."

Diriwayatkan  bal]wa  Ka'al]  AI  Ahbar  berkata  kapada  Ibnu
Abbas: Aku dapatkan dalam kitab-kitab Allah shalat setelah tefoitnya
matahari, yaltu chalat a/ all;waabz.z.» (shalat orangrorang yang kembali

571 Lih. Tatsir sural Saha', ayat 10.
572 Lih. Tafair s`mh AI Israa`, ayat 44.

::faTUE:i[eLh7]#.katsirdengann±yap(45#9,3o)

j±J+



kapada kctaatan kapada Allah). mnu Abbas lalu berkata, "Aku clan
mendapatlran  untukmu  di  dalam  AI  Qur`an.  Hal  itu  sebagaimana
dalankisahDand,ej:;¥-Sed.t'Dz.wafa«pefngdr»pagr.'."

JKigdger. Shalat Dhuha adalah shalat nafilah atau sunal dan ia
dilakukan di walthi pagi. Senentara shalat Ashar sebelum tiba waktu

petang.   Shalat  Dhoha  tidak  boleh  dilakukan  hingga  langit  telah
memutih olch sinar matahari yang telah terbit dan telah meningri serta
telah  menancalran   cahayanya.   Sebagaimana   shalat   Ashar  tidak
dilakukan apabila matahari telah menguning di ufuk barat.

Dinyata]ran   dalam   S%aAz.fr  A4lus/z.in,   dari   Zaid  bin   Arqan,

bahwa Rasulullah SAW bersabda,

Jtry.i L2;}€ * iri;fyi :ie
F1

``Sha:lat  al  owwabin  (orang-orang  yang  bertoubat)  adalch

ketikaanak-anakoritasudchmerasakanpanaspasir."SHS

AI Fishaal dan al f iashlaani jamck f iashiil, yaituL yang disapTh

dari anak unta yang disusui, dan ar-rtzmdfoaa` adalah panas yang luar
biasa di bumi. Kata a/fisAaa/ disebutkan secara khusus di sini, karena
ia adalah yang merasakan panas  terlebih  dahulu  sebelum  dirasakan
olch  induk-induk  unta  karena  kulitnya  yang  lebih  tipis  daripada
induknya.  Dan  itu,  saped  panasnya  waktu  Dhuha  atau  setelahnya
dengan jarak walchi yang  sedikit,  yaitu waktu  tengah-tengah  antara
terbitnya  matahari  dan  tergelincimya.  Demihian  dikatakan  oleh  AI

QadhiAbuBalrarbinA|Aral,i.576

Sebagian  orang  ada  yang  menyegeralran  pelaksanaan  shalat
Dhuha     schelim    waktu    pertengahan    itu,     karena    kesibukan

575 Hadits SAahiA dan telah ditalchrij sebelumnya.
576Lin,4thmi|/8|ir`ankaryanya(4/1625).



pekedaannya, karena dia melalrsamlran shalat di walthi terlarang dan
pada saat sedang bekeja.

iKeexpd¢..  At-Timidzi  medwayatlran  dari  hadits  Anas  bin
Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

-; i, ,;=5 3, al, i; i±; :;== .a; J=£J, j= J
aa', e;

"Barangsiapa  yang  melaksanakan  shalat  Dhwha  dua  belas

rakaat, maka AIlch ckan merhoangunkan untwknya istana dari
emas di surga.'£m

Menurutnya,  `IIadits  ini gharz.A."  Dinyatakan  dalam  S%aAz.A

Mus/z.in, dari Abu Dzar dari Nati SAW, balwa beliau bersabda,

c::'+:p 3=ejL€ :)i; ::lip +r>if :, ;st^, :)i i; a;4;;
I,

{:Slip ;:¢Sj€ :]t3  .=;a:a 3{±;L€ :t73  t,£3L=p ;Le,=j: :tt3
El

ir gj*.J'j c='ji, ,<::joi f 'j+€3 {%~Lfo ,L3j:;:joL; }f3
. uedi * rf±' ,oar; ar,;

"Setiap persendian tulang drri kamu merhiliki sedekah, sedap

tasbih  adalch  sedckch,  setiap  tahlil  adalch  sedekah,  setic[p
takbir adalah sedcktih, menyu;:rm,h kapade yang makrm:f adalah
sedekch,  mencegah  dart  kemungkaran  adalah  sedekch  dan
semua  itw  dioukxpi  dengan  melakukan  shala  Dhuha  dua
rakaat.»5M8

577 ER. At-Timidzi dalam penhahasan tentang shalat, bab: tentang Shalat Dhuha,

dan seterusnya (2/337 nomor 473), dan dia menilai hadits Anas adalah hadits gharzb
dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari sisi ini.

578 in Muslin dalan penhahasan tentang shalat miisafir, bab:  disunahkarmya

shalat Dhuha (1/499).



Dalam riwayat At-Tirmidzi,  dari  Abu Hurairah,  dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda,

*T3 rfe a.f6~ .0!3 *Jj,t; ij' £ #,faEJ ck ±L #
*0,

"Barangsiapa yang menjaga dua rakaat shalat Dhaha, maka

diampunidosa-dosanyasekdipunsebanyckbulhdilautan."S"

AI Bulchari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia
berkata,

ir f u.i 3jfu£ ,ys t,;i cg #;i 'y pit; g!±± t,;cooji
•jJS;;3fu-:ys]cftefr

_,                                                                                                                                                                                                                                                                                           ,

`Kekasihku  adsulullah  SAW)  berwasiat  kapadaku  dengan

tiga hal yang tidak akan aku tinggalkan hingga aku meninggal;

puasa tiga hari  setiap bulan,  shalat Dhuha,  dan tidur setelah
melaksanakan shalat witir."580 Lafach AI Bukhari.

Muslim     berkata,     `Dua     rakaat     Dhuha."     Dan     dia
meriwayatkannya     dari     Abu     Ad-Darda`      sebagainana     yang
diriwayatkan  oleh AI Bulchari  deri  hadits  Abu Hurairah.  Ini  scmua
menunju]dran bahwa paling sedikitnya shalat Dhuha adalah dua rakaat
dan paling banyaknya adalah dua belas rakaat. Wra/7aaAef a '/a7».

S79 |m At-Tiridzi dalan pembahasan tentang chalat, bab: tentang shalat Dhuha

(2Pso4E:¥r84|Z2;ridaianpehoahiLsantentangTahafu.u¢bab:shalatDhuhaketika

nmkim, dan Muslin dalam Shalat Musafir, bab:  dis._mahkzLrmya shalat Dhuha den
paling sedikitinya dua rakaat.



ds-Sw/aama dengan dhammah Sz.7z asalnys adalah tulang pada

jari-jari,  telapak  tangan  dan  kaki.  Kenudian  dipckai  pada  senua
tulang tubuh dan persendiannyaL

Diriwayatkan dari hadits Aiqrah RA balwa Rasulullah SAW
bersabda,  "Sesungguhnya setiap manusia diciptha 360 persendian
tulang. Barangsiapa yang bertakbir kapada Allah, bertalmid, bertahlil,
bertasbih,  dan  beristighfar kapada Allah,  mquinftyn batu  dad
jalan  manusia,   atan   duri,   atan  tulang  dari  jalan  mamisia,   atau
menyumh kapada kebaikan,  atan mencegal kenun9kz- schanysk
sejumlah  tiga  ratus  enan  puluh  persendian  tulang  itii,  maka  dia
berjalan pada saat itu dalam keadaan telah merjaulkan dirinya dari

api nercka."

Abu Taubah bedrata, `Baranglrali bdia]I busabda, foerada di
walmi  petang'.'£8t  Demihian  yang  diriwayaflrm  oleh  Muslim,  dan
salrdz"rya. ..Dan diberi balasan dart itu dra rakaat."  AIa^i c;iik]kyrfualh

sedekah  dari  anggota  badan  itu  dua  ralraat.  Hal  itu  karena  chalat
adalah  pefouatan  dengan  senua  anggota badan  Apabila  dia  telah
melaksanakan    shalat,    maka    setiap    anggrta    badannya    telah
melaksanakan   tugas   yang   diperintahlrm   lapadanya   dari   awal.
Wallaahu a 'lam.

58t EEL Muslin dalam pe|]hahasan tentang Shalat Musafr, bah: disrmTtalkrmnya

shalat Dhuha, dan seterusnya (1/499).



Firman AIah :

j¥j<i9,,i±€`:jJ,;<I:l`J,#j©&iiJ,j#?:#,#1:
©LJth`>,

C`Dan (Kani tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan

terkumpul. Masing-masingnya amat ta'at kepada Allah. Dan Kant
kuatkan kerajaannya dan Kant berikan kepadanya h{kmah dan

kebioaksanaan drham menyelesalkan perselisihan."

(Qs. Shaad [38]: 19-20)

Firman Allah SWT,  fLfi2' J£}£'  "D¢» ¢:amz. fzf»d«faha# p%/4!/

burung-burung   dalan   keadaan   terku:mpul,"   ma'tharf  kJf5paha  al

/.I.bfla/.  AI  Farra`  berkata,582  "Jika  dibaca  ;jj±± J±+aJlj  niscaya
diperbolehkan, karena ia menampakkan fi'il."

Ibnu   Abbas  berkata,   `Daud   AS   apabila  beftasbih,   maka

gunung-gunung menj awabnya dan berkumpul kapadanya, dan burung-
burung   bertasbih   bersamanya."   Berkumpuinya  kapadanya   adalin
menyatunya kapadanya. Jadi maknanya, dan Kami tundukkan burung-
burung    berkumpul    kepadanya    agar    bertasbih    kepada    Allah
bersananya.

Ada  yang  mengatakan,  "Atau  Kami  tundukkan  angin  agar
burung-bunmg  berkumpul  kapadanya  untuk  bertasbih  bersamanya,
atau   Kami   perintahkan   malaikat   untuk   mengumpulkan   burung-
burm8'"

S82 Lib. Ma 'ani AI Qur`an (21401 .



7'j g   `.Masz.»g-masz.ng7pr,'.   yin   kapada   Da])d,    €6i
ma]manya taat,  atau  mendatanchya dan bertachin bersana Dand."
Ada yang mengatakan, "Ha ` untuk Allah §WT."

Firman   Allah   SWT,    jacEifj    "Didm   iK]mzz.   fa4affa87a
ferzz/.aa7znyB,"    atau   Kami   kuadran   hingga   hokoh.    Ada   )rang
mengatakan, `Dengan wibawa dan menbuang rasa talnlt dari dalam
hatinya." Ada yang mengatakan,  `Dengan banyalquya een[ara" Ada

yang  mengatakan,  `Dengan  dukungrn  dan  haenangan"  Dan  ini
adalah pilihan Ibnu AI Arabi,583 sehingga tidck lagi bennanfaat tentana

yang banyck tanpa mendapalkan pertolongan dari Allah

Ibnu Abbas bckata, `Daud adalah I?ja buni ]xpg paling kuat.
Mihrabnya setiap malam dijaga oleh Icon dari tiga putt nl]u ormg.
Apabila telah tina wrmi pagi  di!rafa!Ean;  Tulapglalh,  sesungguhnya
Nali Allah telah meridhai kalian'."

Raja merixpakan ormg yang ban]ed[ kapeniifiharmya dan kaya
raya.   Sescorang  bisa  memiliki  sesuatii  tctapi  tidck  ban]edL  Jika
sescorang hanya menilild rumal dan ishi nanun dia tidck mrmilihi
banyalc  dan  disebut  kaya  hingga  dia  mapimyai  pela)rm  yang
memenuhi segala kquluannya, dan ini telal dijelastan dalan stmh
Bara'ali,584  dan  tentang  hahikat  kapcmilikan  ini  dijelastrm  dalani
Surah ch_Naul.585

Fiman Allah SWT,  gl£±J-jr5 'ig±j-iii=J:i "lzha IKamz.
beriham kapadrnya hihoch dan kengaksanarm drlan menyalesalkan

perselisihan."

Dalam hal ini terdapat dua pemasalalan:

583Lin.44ha.4zor`an(4/1626).
584Lih.Tafidrs`mhAt-Tachahayat60-
585 Lih. Tafair sunh An-Nat, ayat 16.



Perf¢ma..  Fiman  Allah  SWT,  <:g;5{i±=gl:i  "Dam  Kamz.
berz.ham  fepczdany¢  Az.hack, "  maksudnya  kenabian.  Demikian  yang

dikatakan  oleh  As-Suddi.  Mujahid  berkata,   `Keadilan."  Abu  AI
Aliyah  berkata,  `Tengetahuan  tentang  kitab  Allah  SWT."  Qatadch
berkata, "As-Sunnah." Suraih berkata, "Ilmu dan fikih."  ?\£:;J`j¥j

` "Dan    kebijaksanaan    dalcrm    menyelesaikan   perselisihan."    A!ha

Abdurrahman As-Sulama dan Qatadah berkata, `Yalmi menyelesaikan
masalah dalam menghaldmi.'£86 Dan ini juga pendapat Ibnu Mas'ud,
AI Hasan, AI Kalbi, dan Muqatil.

Ibnu  Abbas  berkata,  "Penjelasan  dari  perkataan  itu,  saperti

perkataan   Ali   bin  Abu   Thalib,   Buhi   wajib   bari   orang   yang
mendakwa  dan  sumpah  wajib  bad  orang  yang  terdakwa  (yang
menSn9kari)'."  Demikian juga  yang  dikatakan  oleh  Syuraih,  Asy-
Sya'bi dan Qatadch.

Abu Musa AI Asy'ari dan Asy-Sya'bi juga berkata, "Itu juga

pendapatnya."    Dan   dia   adalah   orang   pertana   kali   berbicara
tentangnya.

Ada  yang  mengatakan,  "g\£;£l'j=fj  maknanya  penj.elasan

yang   memisahkan   antara  yang  haq   dan  yang  batil."   Ada  yang
mengatakan, "Ia adalah rin8kasan, maksudnya membuat makna yang
banyak menjadi sedikit." Makna dari semua pendapat ini berdekatan,
dan perkataan Ali bin Abu Thalib yang menyatukannya, karena poros
hukum berada padanya, selain perkataan Abu Musa.

JFed#¢..  AI  Qadhi  Abu  Bakar  AI  Arabi  berkata,587  ``Adapun

tentang   ilmu   menghakimi,   maka   ia   adalah   sekedar   ilmu.   Dan

586 Lib. Tafsir A| Hasan AI Bashri (2/249).
S8] Lib. Ahham AI Qur`an {4116Zm.



menyelesaikarmya  adalah menegastrannya,  tanpa mengetahui hukum
dan melihat yang halal dan yang haran."

Dalan    hadits    dinyatakan,    "Orang   )"ng   pr/I.#g    bisa
menghakind adalch AI dan orang yang paling tchu yang halal dan

yang haran di antara kalian adalch Mu'adz bin Jaba|."Sg8

Bisa jadi sescorang mengetahui hukum pelbuatan, mengetahui

yang halal dan yang haram akan tetapi dia tidak bisa menyelesaikan
perselisihan.

Diriwayatkan bahwa Ali bin Abu Thalib RA berkata, `Ketika
Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, suatu kaum menggali lubang
untuk  menjebak  singa,  dan  temyata  ada  singa  yang  terperosok  ke
dalamnya.  Orangrorang kemudian berkumpul di tapi lubang itu, lalu
ada seorang laki-la]ri telperosok ke dalam kemudian dia beipegangan
kapada  orang  lain,  dan  orang  lain  itu  belpegangan  kepada  yang
lainnya,  hingga  mercka  senua  bebumlah  empat  orang.  Singa  itu
kemudian melukal mereka hingga mereka semua mati. Kauni itu lalu
membawa   senj.ata  dan  hampir  saja  tebadi  pertempuran   diantara
mereka.

Ali   bin  Abu  Thalib  berkata:   Aku  kemudian  mendatand
mereka dan berkata, 'Apckch kaftan akan membunuh dua ratus orang
demi  empat  orang?  Kemarilah aku akan men9hahimi  antara kalian.
Jika kalian menyetujuinya maka itulah putusannya di  antara kalian.
Jika    kalian    tidak    mau    menerinanya,    maka    silahkan    kalian
mengadukannya kapada Rasulullah SAW, karena beliau lebih berhak
men8hckimi.'

588rR.AIBukharid|amtatsirsurahAIBaqarahdanAIA'raaf,mnuMajahdalam

AIMuqaddinah,Ahmaddalam4/"zrs»ad(5/113).



Ali bin Abu Thalib kemudian menetapkan untuk orang yang

peftama  saperempat  diyat,  untuk  orang  yang  kedua  sapertiga diyat,
untuk orang ketiga saparuh diyat, dan untuk orang keempat satu diyat.
Dan   diyat   itu   dibebankan  kapada   orang   yang  menggali   lubang

peran9kap  singa .yang  dibayarkan  kapada  empat  kabilah.  Sebagian
dari  mereka  ada  yang  manah  dan  sebarian  dari  mereka  ada  yang
menyetujuinya.  Mereka  kemudian  datang  kapada  Rasulullah  SAW
den menceritakan masalal itu kapada befiau.

Nabi   SAW  kemudian  bersabda,   '4ha  czha7z   me7®gAafa.7»z.  dz.

a#fara  ha/I.an.'  Seorang  sahabat  berkata,  "Sesungguhnya  Ali  telah
menghakini di antara kami." Mereka lalu memberitahukan apa yang
telah diputuskan oleh Ali. Rasulullah SAW bersabda, "Kepwfroa"nytz
sebagrz.ma»a faqprtA!isa» j4/z.." Dalan suatu riwayat dinyatckan, bchwa

Rasulullah SAW menyetujui kaputusan All.

Demikian juga diriwayatkan dalan ,4/ Ma 'rz/tzA Bz./ g8d*aa ',
bahwa Abu Hanifah didatanS oleh scorang lahi-laki, lalu dia berkata,
"Sesungguhnya  Ibnu  Abu  Lalla  ulan  dia  adalah  scorang  qadhi

qakin)  di  Kufah- mencambuk  seorang wanita  gila yang berkata
kepada seorang laki-laki, wahai anak dua orang pezina, maka dia pun
dihukum degan dua kali hukum Aadd di masjid dalan keadann wanita
itu berdiri. Abu Hanifin lalu berkata, Dia salah dari enam seri'."

Ibnu AI Arabi berkata: Apa yang dikatakan oleh Abu Hanifch
dengan tanpa belpildr panjang dan tidak dapat diketahui oleh scorang

pun   yang   memikirkannya   lama-lama   kecuali   oleh   para   ulana.
Sedangkan apa yang diputuskan oleh Ali tidak diketahui oleh orang

yang hanya belajar sedikit ilmu dan sastra serta hanya dapat dijan9kau
oleh orang yang belajar hukum dengan tekun dan terus menerus.



Ketentuan dari kaputusan Ali di atas, bahwa keempat orang itu
dinyatakan salch dengan mendorong orang yang datang ke lubang itu,
sehingga  melcka mendapatkan  diyat  dari  orang  yang  nadir karena
tersalah,  yang mama orang yang periama terbunuh dengan didorong
oleh  orang  yang  membunuh  tiga  orang  karena  tertarik,  maka  dia
mendapatkan di]rat  atas  dibunuhnya dan diwajibkan kapadanya tiga

perempat   diyat  dan  diberikan  kapnda  tiga  orang  yang  dibunuh.
Sedan8kan onng yang kedua, maka dia mendapat sapertiga diyat dan
dia waj.ib  menbayar dua pertiga pada dua orang yang  dibunuhnya
karena tertarik  Adapun  orang yang ketiga,  maka  dia mendapatkan
saparuh di]ut dan dia wajib menbayar sapan]h diyat, karena dia telah
membumih satti orang karena tertarik, sehingga benarlah perhitungan
itu  dan  keluarganya  dikenakan  denda  dengan  jumlch  ini  setelch
dilakukan qichas di dalamnya. hi mempakan kesimpulan yang baik.

Sedan9in  Abu  Hanifah,  maka  dia melihat  kapada makna-
mdra   yang   bchubungan,   sehingga   dia   melihatnya   ada   enam
kesalahan, yaitu;

1.         Orang gila tidak dijatuhi hukum Aadd, karena orang gila tidak
dikenakan taklif. hi apabila tuduhan zina itu dalam keadaan
dia   gila.   Sedan9kan   apabila   dia  kadang-kadang   gila   dan
kadang-kadang  sadar,  maka  dia  dijatuhi  hukuman  gadz¢/

(menuduh berzina) ketika dalam keadaan sadar.

2.         Perkataan wanita itu, `twahai anak dua orang pezina", lalu dia
dij atuhi dua kali hukuman Aadd untuk masing-masing tudulan
kapada kedua orang tuanya,  ini  salah menurut Abu Hanifch,
karena    hukum    faadd    g¢dza/    (menuduh    zina)    saling
mengintervensi, karena menunitnya ia adalah hak AIlah, sama
saperti Aadz7 khamer dan zina.



Sedangkan  haam  Asy-Syafi'i   dan  Imam  Malik  keduanya
belpendapat bahwa hukuman fradd gadza/ hak manusia,  dan
karena itu jumlahnya sesuai dengan jumlch orang yang dituduh
zina.

Bahwa  dia  dicambuk  tanpa  tuntutan  orang  yang  dituduh
berzina, padahal tidak boleh menegakkan hukum fradd gadra/
menurut ijma para ulania kecuali setelah ada tuntutan dari si

pendakwa untuk dihukum menurut pendapat yang mengatakan
bahwa    ia    adalah    hak    Allah.    Adapun   pendapat    yang
mengatakan bahwa ia adalah hak manusia. Dengan makna ini,

jika ia adalah hak Allah, maka tidak perlu tergantung kapada
tuntutan, saperti hukuman Aadd zina.

Bahwa dia telah melakukan bertunit-tunit antara dua hukum
Aadd,  padahal  orang  yang  wajib  mendapatkan  hukum  Aadd
tidck  dilakukan  bertumt-tumt,  melainkan  dicambuk  dengan
salch   satunya   kenudian   dibiarkan  hingga   sembuh  bekas

pukulan itu, barulah kemudian ditegakkan hukum Aczdd yang
kedun.

Bahwa dia dicambuk  dalam keadaan berdiri, padahal wanita
tidak  boleh  dicambuk  kecuali   dalam  keadaan  duduk  dan
tertutup.

Bahwa dia dicambuk di masjid, padalal menurut ijma ulama
hukuman  Aadd  tidak  boleh  dilakukan  di  masjid.   Adapun
tentang  pen8hahiman  dan  ta'zir  di  masjid  ada  perbedaan

pendapat.

AI  Qadhi  berkata,  "Inilah  penyelesaian  perselisihan  itu  dan

pengetahuan  tentang menghakimi  yang  telah disinggung pada  salch



satu takwil dari hadits yang diriwayadran, yaitu 'C»ia7zg yu»g pr/i.ng

pandas meng:hakimi adalah All.`

Adapun orang yang mengatakan bahwa itu untuk meringkas

perkataan, maka itu untuk orang Arab  dan bulran non Arab,  untck
Muhammad  SAW  dan  bukan  untuk  orang  Arab,   dan  ini  telah
dijelaskan   dalam   sabdanya,   "D¢»   fe/aA   dz.A=dmu#z'den   faprdrfu
kali:mat yang singkat (tapi padat rna:knciD."

Sedangkan      sabdanya,      [4mznaa      ba'dzf      maka     beliau
mengatakarmya dalam khutbahnya, +17»z»a¢ ba 'dz..

Diriwa)rardran bahwa orang yang pertama kali mengatakamya
di  nasa jahiliyah  adalah  Sahban  bin  Wa'il,  dan  dia  adalah  orang

perfana kali berinan dengan diutusnya Nal]i Muhammad SAW, dan
orang yang pefroa kali bertelekan ton9kat dan benisia  180 tahun.
Jika benar,  Da[id AS  yang mengatalrarmya,  maka itu  tidak  dengan
bahasa atau sustman redaksi saperti ini, melainkan dengan lisannya.
Wallaahu a 'lan.



Firman AIah:

L#53\;Gff5S£©€J2.t#S!fti.{ijifdi:ijij
ija.t*;#-6ri;Gc2=Tci;b~\==i=i=:¥ij6L#,
£~u,,€rj#3,E,,#±fTj£6£©±j9t£~#6\>~Lr;;.b,L£

!g|>aeJ@'j6©¥®feLL3j£3 fj6;¥J£;"£f

&al€ty€£ri;gf;±i€j#1;ffif6;`#6S:3gt£,jLife`
±€±j2=`6ifit=i3ji56±rjEric3jy'jt=±±i{ife€3gr\:

#jciS'ife,'al'6ijL&,`s,'jb3£<©@c,6ijesr5j;3
©-i,

"Dan, adakah sampal kapadanu berita orangrorang yang

berperkara ketika mereka memanjat pagan? Keti:ka mereka masuk

(menemul) Doud, lalu ia terkejut karena kedatangan merekeL
Mereha berkata, 'Janganlah ka:mu merasa takut; (hami) adalah dua

orang yang beaperkara yang salah seorang dart kant berbuat
chalim kepada yang lain; maka beril,ah keputusan antara koimi

dengan adil dan janganlah ka:mu menyimpang dart kebenaran dan
tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ivi
mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kunbing betina dan aku

mempunyal seekor soijoL ' Maka, dia berkata, 'Serahkanlal.
hambingmu ifro kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam

perdebatan: Doud berkata, 'Sesungguhnya dia telah berbuat whalim
kepadanu dengan meminta kanbingmu ifro uutuk ditanbahkan

kapada kambingnya. I)an, sesungguhnya kebanyakan dari orang-



orang yang berserikat itu sebchngian mereka berbuat whdim kapnda
sebahagian yang lain, kecwli orangorang yang beTiman dan

mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitLah mereka inL'
Dan, Dand mengetahui bahwa Kami meng.dinya; maka dia

meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertoubat Maha, Kami ampuTt} boginya kesalahannya itu. Dan,

sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan
fe7»jpd¢ fey»b"I.y«Afg 4ndL " (Qs. Shaad [38]: 21-25)

Dalam ayat-ayat ini dibahas dua puluh enpat masalah:

Pe"rmqr:  Firman  Allah  SWT,   #S!fjaiBi:a::iji;
3X{Sfi^ "Dan,  adrkch  sampal kapedanu  berita `orangorang yang

berpeTkara ketika mereka merrunjat pagar? ." I:af air al khashmu bjHsa
dinyatckan  dalan  bentuk  tunggal  (7mf,u®,  ganda  (18ts»z.)wh),  dan

pltml 0.ama ). Schab, asal-usulnya adalah masAdrr.

An-Nulhas  berkata,589  `Tidak  ada  persdisihan  pendapat  di
kalangan ulama ahli tafi5ir, bahwa orang yang dinaksud adalch dua
Malaikat.„

Ada  yang  mengatakan,   `I.afach   J£#  'me7ieha   mema7f/.af ',
dengan bentuk plural walaupun yang berscterti hanya dua orang den
merupakan kata keria bentuk mefdhan.` (future tense) bagi  lafaali a/
AfaasAmw,  sebab makna yang dikandung lafach a/ ftasmzf itu sendiri
mcmbolehkan yang demilrian ittL sebagaimana lafach ar-rchfl!bw ®ulu
di atas kcmaluan) dan ash+shaAbef (teman, sahabat). Dengan demikian,
susunan kalinatnya jika untuk dua orang dzowca ftasmz.n,  adapun

jika untuk lebih dari dua orang dzzf fehasAmz-#.

S89LELMa'aniAIQur`an(6194).



Adapun   makna   €j;ij.t{£#   "lA4lerefa   mema»/.af  prgrzr, "
adalah mereka mendatantinya dari ketingtian bangunan. Dikatakan,
"rasan;wartz a/ Aaa `z.fA yakni memanj at dinding. Dan, as-Slzfzf7w, tanpa

hamzah,   adalah  dinding  kota."  Demikian  pula  halnya  lafach  as-
sow/a" adalch bentuk plural dari lafach as-S«zfraA, saped bzA5raA dan

busar an]ma yang bchm masak), bemakna bangunan tingkat dari
sebuch bangunan. Darinya teri>entuk kalinat szfzt7itzA [4/ gzfr `a», sebab,

AI Qur` an terbangun dari tin9katan-tin9katan bangunan yang terpisah
antara   satu   dengan   lainnya.   Penjelasan   malma   lafazh   ini   telah
dijelaskan sebelumnya pada awal kitab.

Adapun lafach as-szf '" GjJl) dengan AamzaA bermakna sisa
makanan di dalam nanpan. Ibnu AI Arabi berkata,590 "as-szf 'rzf Gfrll)
adalah a/ wa/z.z.mad, pesta j amuan mckan, dengan bahasa Persi."

Di dalam sebuah hadits: Rasulullah SAW bersabda pada hari

pe;pe;rangan  Ahzalb, "Jabir  telah  membuat jamuan  makanan  G}~l\`
uutukhalian,diamempeTsilchkankalian.''99'

I.afazh .4/ Mz.Ar¢ab  di  dalam  ayat ini bemakna 4/  Gfr%rf¢A

acamar). Sebab, mereka memanjat ke atasnya di dalamnya. Demikian
yang dikatakan Ychya bin Salam.

Abu   Ubaidal   berkata,592   "Maknanya   adalah   pertengchan
sebuch  majlis.  Darinya  terbentuk  kalimat  mz.A7i¢ab  a/  m&s/.z.d yakni

bagian texpenting  dari  sebuah Masjid."  Pembicaraan  seputar malma
lafazh ini telah dilakukan sebelumnya tidak dalam satu tempat saja.

'>SX'>S.\!S:{>}s  ..Kedka   mereka   masuk   (menemwi)   Daud."

Lafwh   Si  "fefz-ha"  datang  dua  kali,   sebab,  setelch  kedua  lafazh

59° Lin. j44ham ,4J 8trr `an karyanya (3/1630).
59L HR. A| Bukhari dalan peninahasan tentang Paperangan, bab: Perang Khandaq.
592 Lih. Majaz j4J a"r`an (2/180).



tersebut terdapat kata keria. AI Fana` berkata593 bahwa salah satu dari
keduanya bemalma Jamnzco q[etiha).

Ulana ahli nahwu lainnya bckata bahwa lafazh ;i yang kedua
beserta lafach setelahnya adalah peng.elas bard kalinat sebelumnya.

Ada yang mengatakan, `Keduanya adalch manusia." Demikian

yang dikatakan An-Naqqasy.

Ada    yang    mengatakan,    `Keduanya    adalch    Malaikat."
Demihian yang dikatakan sekelompok ulama, dan sekelompok ulama
lairmya menegastran bahwa keduanya benar-benar Malaikat.  Mereka
berkata, 'Keduanya adalch Jibril dan Mikall'."

Ada  yang  mengatakan,  `Keduanya  adalah  Malaikat  dalam
bentuk  manusia.  Allah  SWT  mengutus  keduanya  untuk  menemui
Daud AS pada saat dia sedang beribadah pada hari peribadatannya.
Penjaga gel)ang melarang keduanya masuk, oleh kalena itu mereka
memanjat dinding kamar. Dand AS tidak mengetahui ada yang masuk
ke  kamalnya,  sebab,  dia sedang  shalat  den  tiba-tiba  saj.a keduanya
sudah duduk di hadapannya. hilah ilustrasi dari fiman-Nya, ta:£f jij

:%:£:y£.ifbS£;%:'ke=hahahmesraemfatmfaa%%pabgearrt;:,
Yakni,  mereha  memanjat  dinding  kamar  lalu  tunm  drri  atasnya.
Demikian yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri dan ulama lainnya.

Sebal]nya adalah, sebagainana yang diriwayatkan Ibnu Abbas
RA, bahwa Daud AS berkata kapada dirinya sendiri seandainya diuji
dia pasti akan menang dalam ujian tersebut.

Ada yang berkata kapadanya, "En9lrau akan diuji, dan en8kau
akan  mengetahui  hari  en8lrau diuji,  maka waapadalah."  Mendengar

593Lih.4fa'anz.,4/gr`a»(2/401).



itu,  Daud AS  mengambil  kitab  Zabur dan masuk ke  dalam kamar

peribadatannya  dan  tidak  keluar  darinya.   Saat  Daud  AS   sedang
membaca  kitab  Zabur,  seekor  burung  yang  paling  cantik  terbang
masuk ke kamamya. Burung itu terbang berputar-putar di sekitamya.
Daud AS berusaha menjan9kaunya, tetapi tidak berhasil.

Akhinya burLmg tersebut hinggap pada kusen jendela.  Daud
AS  mendekat  hendak  menan8kapnya,  namun  burmg  itu  terbang
keluar.  Daud  AS  melongok  dari jendela,  hendak melihat  ke  nana
burung tersebut terbang. Burung itu terbang tingS, dan tanpa sengaja
Daud  AS  melihat  seorang  wanita  mandi.   Mengetahui   ada  yang
melihatnys,  wanita  itu menutupi  tubuhnya  dengan ranbutnya yang

panjang."

As-Suddi berkata, "Seketika itu hati Daud AS tertarik." mnu
Abbas RA berkata,  "Suaminya sedang pergi bexperang ; s&bz.I./z.//aft.

Nananya Auriya bin Harman." Selanjutnya, Daud AS menulis surat
kepada  komandan pasukan perangnya  agar mengirim  suami  wanita
tersebut pergi ke paperangan Tabut. Paperangan Tabut adalch sebuch

peperangan   yang   dahsyat   yang   mengandung   dua   kemungkinan;
menang   atau   terbunuh.   Mereka  mengangkat  Auriya  bin  Hannan
sebagai  komandan perang dalan perang Tabut,  dan dia terbunuh di
sana. Setelah nasa iddclfe-nya berakhir, Daud AS melamamya dengan

janji   akan   menjadikan   anak   yang   lahir   darinya   kelak   sebagai
penggantinya.  Daud  AS  membuat peljanjian tersebut  dalam  sebuah
peijanjian yang resmi,  yang disaksikan oleh  50  lelaki bangsa Israil.
Walaupun demikian, wanita tersebut tidak rela,  dan darinya lahirlah
Sulalman AS den yang kemudian mengipjak dewasa. Lalu, datanglch
kedua    Malaikat    dimaksud    dengan    tujuan    sebagaimana    yang
dikisahkan   AIlah   SWT    di    dalam   Kitab-Nya.    Demikian   yang



disebutkan AI Mawardi594 dan ulama lainnya. Akan tetapi, kisah ini
tidakbenarndanya.595

Ibnu AI Arabi berkata, `Riwayat ini lebih dekat kapnda malma
sebenamya dari riwayat-riwayat semisalnya. "

Menurut saya (AI Qurthub]): Diriwayalkan secara mafyif 696
dengan  malmanya  olch  Imam  At-Tirmidzi   AI  Hakim   di   dalanl
Ivawadz.r 4/  USAaf/  dari  Yazid  Ar-Raqasy597,  bahwa  dia  mendengar

S_I_LIL.TlafisirAIMarardi(S185,86).
595 Apa yang disebut|can AI Mawardi di sini dan dikutip oleh sebagian ulama ahli

tafsir dalam kitabnya adalah tidak benar dan riwayat yang terbuang, sebab riwayat
ini  merendahhan  redudihan  dan  kebersihan  para  Nabi  dari  perbuatan  dosa.
Semestinya, Imam AI Qulthubi tidak mencantumkan kisah ini,  dan dia pun telah
menilai tidak sah riwayat ini.  Jiha riwayat palsu dan yang dibuat-buat ini  dinilai
SAchz.A  tentu  ann men]sck kesucian Nabi  Daud  AS  yang  menyebabkan urmnat
mchencinya. Hasihya, orangrorang tidak alran beriman kapadanya dan dengan itu
gagallah maksud pengutusamya sebagai Rasul-Nya. Dalam pada itry mari kita baca

fe#"#£:#:s?is¥z¥±:3dr£J'fe¥b:|#`bDa;zT;::g";gz¥¢ny"dz.amemp#nyqz.
596Tidakbenarnenetaplransebuahunsanhanyaberpegangdenganriwayatpalsu

yang  datang  dari  sehagian  Sahabat  dan  Tabi`in  serta  kesapakatan  Ahli  Kitab.
Memang, ada riwayat yang datang secara 7parff ` sebagaimana yang disebutkan di
sini. Hafich Ibnu Katsir bedrata dalam kitab tafsinya (7/51):  Se].umlah ulama ahli
tafsir menyebutlran sqjumlah ldsah tentang nabi Daud AS ini, tetapi, kebanyakannya
dianfoil  dari  riwayat Jsra'Zftyaaf.  Tidak ada  sebuah hadits  pun  yang  datang  deri
Rasulullah  SAW  berisi  tentang  ldsah  tersebut  yang  layck  kita  ikuti.  Apa  yang
diriwayathn Ibnu Abi Hatim di sini  adalah riwayat tidak benar,  sebab,  riwayat
tersebut  datang  dari  Yazid Ar-Raqasy  dari  Anas  RA.  Dan,  Yazid  ini  walaupun
seorang yang shalih hanya saja menurut ulama ahli hadits riwayatnya lemah.

Qadhi   `Iyadh  bedfata  dalam  kitabnya  As);-fyz/a`  bz.  f4f-ra`rz/  bz.  Hwg#q  .4J
MasAfha/a  (2/158):  Jangan condong  kapada  apa  yang  dikatakan para Ahli  Kitab
yang banyak -ubah dan mengganti-ganti riwayat, lalu dinukilkan oleh sebagian
ulama ahli tafrir. Allah SWT tidak menyebuthan kisah tersebut dalam Kitab-Nya,
dan tidak juga dalam hadits Nabi-Nya yang sAaAz.A. Apa yang tertulis tentang kisah
Daud AS adalah apa yang disebutlrm dalam Kitab-Nya:  iff t=i 3jl; fr`j "Da!«, Da!z/d
mengefaA«z. bchw Kamz. mengz{/.z.nya, " dan tidck ada sebuah mash den riwayat yang
be5#¥=§d=y£::ffA:I:i:#,STepga=dgAa;:?:y:rid,adalahAbuAmAI
Bishri AI Qashsh, dengan sAad dengan tasydid adalah seorang ulama yang zuhud



Anas  bin  Malik  RA  berkata:   Saya  mendengar  Rasulullch  SAW
ban;albda. ``Keti.ka Nahi Danrd AS melihat seorang wanita dan hatinya
berhasrat kapadanya. din memutuskan unrfuk mengirin pasukan dari
bangsa   Israel.   Kapeda   komandan   pasukan   perang.   Doud   AS
bexpesan,      'Jika     in:usuh.     mendekat,      periutchhan     si     fulan
menghndapinya,'  seraya menyebutkan nama seseorang. " Rasul:nl]ch
SAW  bcasal]da, "Komandan  pasukan  itu  melaksanakan  apa  yang
diperintahhan Daud AS. " Rasul:unch SA:W bersato,toda, "Perang Tabut
ketika tw adalch sebuah paperangan yang dchsyat yang mengalahkan

pasukan yang datang kepedanya. Hanya ado dua kemunginan bagi
pasukan  yang  datang,  memang  atou  met  terbunuh.  Maka,  lelaki
dinaksud    dyadikan    komandarl    dalam    perang    tersebut,    dan
terbunwhLch  suami  wanna  tersebut.   Lalu,   datanglch  dun  orang
Malalkat menem:ILi Doud AS dan meneeritakan kisahnya. "

Sa`id behata, dari Qatadah, `Daud AS memerintahkan kapeda
suami wanita tersebut ulan itu tebadi saat pengapungan Oman, ibu
kcta Balqa`- agar menggcmpur pintu benteng pertahanannya. Dalam

penggempuran tersetry kematian adalah sebuch harga mati. Lelald itu
pun maju (sebagai komandan pasukan) dan mati. "

Ats-Tsa`1abi berkata, "Sebagian ulama berkata, Daud AS diuji
dengan sebuah kesalahan. Sebab, pada suatu hari Daud AS berangan-
angan   mcmohon   kapada   Tuharmya   agar   derajatnya   dinaikkan

dan berada dalam kelonpok kelina dari para perawi d#a'z/: Adz-Dzahabi berkata,
"An-Nasa`i dan ulama lainya berkata: Mazrlf#A (riwayatnya tidak dipakai)."

Ibnu IIinban behata, "Salah seorang dari sekian hanfoa-Nya yang terbaik.  Suka
menangis malam,  tetapi, lalai dalam menghapal hadits  karena disil}ukkan dengan
ibadah. Pcmah dia medwayatkan hadits secara terbalik dari AI Hasan dari Anas bin
Man RA dari Rasulullah SAW. Karena itu, tidak dibenarkan meriwayatlran hadits
darinya kecuali untuk mencelanya.  Lih. 4/ MwgA7fz. fi ildA-DAzf `a/aa  (2/417),  dan
Tahdzib At-Tdl.dzib (111309`, dan Taqrib At-Tchdzib (2136[), AI Isra`ikyyat wa AI
Jfandrfuf`aaf/}Kefzztb.4f-ra/Sz.rmilikAbuSyhuhbahhal.372.



sebagainana  derajat  nabi  Ibrahin  AS,  Ishak  AS  dan  Ya`qub  AS.
Permintaannya adalch agar diuji sebagaimana mereka diuji, dan Allah
SWT  mengabulkan  doanya  dan  mengrjinya  sebagaimana  menguji

para Nabi diniaksud.

Adalah Nabi Daud AS membari harinya menjadi tiga barian.
Hari    pertama    dipergunakan    untuk    menampung    pemasalahan
rakyatnya  lalu  member  kaputusannya.   Hari   kedua   dipergunakan
untuk menyenbch Tuhannya secara khusus. Hari ketiga dipergunakan
untuk  berkumpul  bersama  keluarga  dan  pekeriaannya.   Demikian
seterunya.

Daud AS mendapatkan di dalam Kitab itu saputar keutamaan
Ibrahin  AS,  Ishak  AS,  dan Ya`qub  AS.  0leh  sebab  itu  Daud  AS
berkata,  `Ya  Tuhanhi,  senua  kebaikan  telah  dibawa  oleh  bapak
moyan9ku."  Maka,  Allah  SWT  mewahyukan  kapadanya,  "BaAwa
mereka tw telah ddyi dengan lyian yang tidak pernah dialani oleh
orang-orang  sebelumnya  dan  mereka  bersabar  menghadapinya."
Ibrahim AS drtyi dengan keberadaan Namrudz, pembaha:ran apt dan

perintah   untuk  menyembdih   ana,lmya.   Ya'qub   AS   ddyi   dengan
kesedihan disebabkan kehilangan anaknya Yusrf AS dan mata yang
buta. Dan, ka:now tidak perna,h teru:ji dengan sebuch ujian apa pun."

Seketika   itu   Daud   AS   berkata,   `Ujilch   saya,   ya   Allah,
sebagaimana   mereka   diuji   den  berilah   saya   apa-apa  yang   telah
diberikan  kapada  mereka."  Allah  SWT  mewahyukan  kapadanya,
"Kamu  akan  diuji  pada  bulan  denikian  dan  pada  hart  Jum`at."

Datanglah hari  dinaksud,  dan  Daud AS  perch  memasuki  kamamya
dan menguncinya. Daud AS menvibukkan dirinya dengan shalat dan
membaca Zabur.  Pada  saat  demikian,  syetan datang  dengan bentuk
burung merpati berbulu emas yang tidak berwama satu dan demikian



indahnya.    Burung    itu    bertengger    di    hadapannya.    Daud    AS
menjulurkan   tangannya   bcrmaksud   meraihnya.   Burung   melpati
menarik  dirinya  mundur.  Daud  AS  terus  berupaya meraihnya,  dan
melpati  pun  telbang  hinggap  di  kusen jendela.  Daud  AS  bangkit
mendekainya,   dan  merpati  terbang  keluar  ke  ketinggian.  Dengan
matanya,   Daud   AS   mengikuti   arah   terbangnya   merpati,   agar
mengetahui siapa yang berhasi menan8kapnya. Akan tetapi, matanya
tertumpuk  kapada  seorang wanita yang  sedang mandi  pada  sebuah
tapi pedgi di dalam kebunnya." Demikian yang dikatckan AI Kalbi.

As-Suddi berkata, "Wanita itu mandi dalam keadaan telan].ang,
terlihat dari atas atap rumahnya tyang datar). Daud AS melihat sebuch

pemandangan  scorang wanita yang paling  sempuma penciptannnya.
Seketika  itu  wanita  itu  melihat  bayangan  seseorang  dan  reflek  dia
menggeraikan  rambutnya  untuk  menutupi  tubuhnya.   Melihat  itu,
ketckjuban Daud AS bertainbah. Suani wanita itu adalah Auriya bin
Hannan sedang dalam paperangan bersama Ayyub bin   Shuriya anak
dari  saudari  wanita  Daud  AS.  Kemudian  Daud  AS  menulis  surat
kapada  Ayyub  bin  Shuriya  agar  mengirim  Auriya  bin  Hannan  ke

paperangan berikut dan berikut. Ayyub bin   Shuriya mengirimnya ke
sebuah paperangan sebelum perang Tabut.  Siapa pun yang berangkat
menuju perang Tabut, hanya mempunyai dua kemungkinan; menang
atau mati  syahid.  Allah SWT memberikan kemenangan bagi Auriya
bin    Hannan    dalam   paperangan    tersebut.    Ayyub    bin    Shuriya
mengabal.kan kemenangan tersebut kapada Daud AS."

AI   Kalbi   berkata,   "Auriya   ini   digelari   dengan   sczz/zi//CZA

®edang  Allah)  di  bumi-Nya  pada  zanan  Daud  AS.  Jika  Auriya
menyabetkan pedangnya  seraya bertakbir,  maka turut bertakbir pula
Malaikat  Jibril  pada  sisi  kanarmya  dan  malaikat  Mikail  pada  sisi
kirinya.   Dan,   dengan  takbimya  tersebut  Malaikat-malaikat   langit



bertakbir sanbung menyanbug hingga ke Any-nya dan seketika itu
MalaikatpenjagaArsy-Nyabertakbirpula."

AI  Kalbi  beckata,  "faz#zJlhaA   (orang  yang  mendapat  gelar

pedang AIlah) ada tiga; Kalib bin Yufiia, yang hidup di zanan Musa
AS. Auriya bin IIannan yang hidup di zaman Daud AS, serta Hanzah
bin  Abdul  Muthallib  RA yang  hidxp  di    zaman  Rasulullah  SAW.
Ketika Ayyub bin   Shuriya mengabalkan kapada Daud AS tentang
kenenangan  yang  diraih  Auriya,  Daud  AS  kembali  menulis  surat
kapada   Ayyub   bin   Shuriya  agar  mengirim   Auriya  kembali   ke

paperangan  berikut  dan  berikut.  Ayyub  bin    Shuriya  menririmnya
dalam perang Tabut. Allah SWT memberikan kemenangan baginya,
tetapi   Auriya   temasuk   dalani   tiga   orang   yang   mati   syahid.
Sapeninggal suaminya, setelal bera]chir nasa jd7aA wanita598 tersebut,

598 Kalinat-kalirmt ini sungguh lnaxpu menggetarkan kulit trbuh seseorang, dan

sungguh  mengherankan  terfulis  dalam  kitab-kifab  Tafsir  dengan  ilustrasi  yang
demikian.  Semoga  ada  orangomg  yang  membersihhan  kitab-kitab  Tafsir  dari
omong  kosong   semacam  ini,   dan  itu  berada   di  tangan  pelajar-pelajar  yang
mengkl]ususkan diri dengan tafiir dan disirlin ilmunya. Dan, penafiinn yang benar
menurut kami bisa diranpinglrm ke dalam dL]a perkataan:

Panma: Pada saat Daud AS sedang beribadah, dua orang yang bersetem masuk
ke dalan kamamya dengan cara mrmanjat dinding dan atap kamar dan mereka tidak
masuk melalui jalan yang senesthya. Melihat yang tidak semestinya tersebut Daud
AS terkejut dan trfut. Ketckejutan dan lasa tal]t yang tidak semestinya dimiliki
oleh  orangrorang   yang  bchman  ten]tama   oleh   seorang   Nabi   yang  memiliki
kedudu]ran yang tinggi di sisi-Nya. Dand AS belprasangka buruk kapada keduanya,
bahwa  keduanya  bermalrsud  menburmhnya  atau berbuat jahat kepadanya.  Akan
tetapi kemudian diketahui hahwa sanBlraannya salah, yang benar keduanya datang
untuk meminta keputusan alas perseteruan antara kedLianya.  Setelah sadar bahwa
Daud AS salah sanglra dan kedua tanLmya tidck bermaksud jahat, malra Daud AS
segela menyungkurkan diri bcrsujud memohon allpunan-Nya. Sebab, tidak pantas
bagi  seseorang  yang  nexpunyai  kedndufan  rmllia  sedngkat  Nabi  mellpunyai
prasangka yang tidak benar kapada sescorang yang tidak bermaksud jahat. Dugaan
seperti ini, walaxpun buhan pchuafan dosa, tetapi, bagi seorang Nabi merupakan
pehouatan yang tidak layak  "hatahan sejak dahulu kala:  febazha»  oxa»g-orang
balk  adalah  cela  orarlgor.ang yang  mendekatkan  dirt  kapeda-Nya.  S;ya:tldr  Alb"
Syuhbah berkata, `Kedua omng yang berseteru itu adalah bemr-benar manusia dan
bukan  Malaikat  sebagainana  yang  dikatalran  orang-orang.  Bin-biri  betina  yang



Daud  AS  segera  menikalinya.  Winita  in  kelak  yang  melahirkan
Sulaiman bin Daud AS."

Ada   yang   mengatakan:    Dand   AS    diuji    dengan   ujian
disebabkan  suatii  hari  dirinya bedra:fa bal]wa  dia mampu  melewati
sebuah  hari  tanpa  belbuat  dosa  dengan  menbuat  tuduhan  kepada
sescorang.

AI Hasan beckafa, .Daud AS menbagi harinya menjadi empat
hari. `' Satu hari untuk istrinya a[eluarganya). Satu hari untuk beribadah.
Satu hari mcmbuat majlis nasehat menasihati antara dirinya dengan
rakyatnya sehingga bisa sating mengingrdrm dan saling mencucurkan
air   mata.   Satu   hari   selanjutnya   dipergLmakan   untuk   membuat
kaputusan    atas    pemasalahan    yang    tinbul    di    tengah-tengah

penduduknya.

Pada hari Daud AS dan rakyatrya saling nasehat menasihati,
mereka berfanya lapadanya, 'Apakah mtm8lrin bad seseorang melalui
harinya tanpa melakckan pelbuatan dosa?' Di dalam hati Daud AS
lahir pemyataan bat)wa dia sanggxp bchuat denikian. Akhimya, pada
hari peribadatamya, Dand AS masuk ke lramarnya dan menguncinya.
Dia mcmerintahlrm para pembantunya agar menj.aga pintu kamamya
sehingga   tidak   seorang   pun   yang   mengganggunya.   Daud   AS
nien8habickan harinya dengan menbaca Zabur.  Pada saat demikian

dinaksud adalah hakintngra dan bihan isyaraLt kepada sesuatu yang lain. Penafsiran
ini sesuai dan tapat depgan hukum malma yang dihandung ayat-ayat AI Qur`an dan
sesual pula dengan nan balk yang layak disandang seorang Nabi. Adalah wajib
meninuang serma Ahzmqrtrf dan kebatilan yang diciptalran oleh bangsa Israel lalu
dinungut begifu saja falpa ilmi olch pan pchwayat ldsah sehingga tidak nrampu
untuk nndedakan autara yang genmk dan yang lrmus.

Jredp¢:   Krmmglchan  kaptrfusan  yang  ditctaphan  Daud  AS   teljadi  setelah
mendengar pelnyafaan penudlh  taxpa  mendapgrl]ran  terlebih  dahulu pemyataan
yang tertudth sehingga mm8hasilhan laputusan yang tapat dan benar.



seekor  burung  melpati  belbulu  enas  masuk  ke  dalam  kaniamyaT
sebagainana kisah yang telch disebutkan sebelumnya."

Ulama kita qualikiyali) berkata: Di dalam ayat terdapat dalil,

yaltu:

iKcd«a:    Hendaknya    scorang    hahim    tidak    menyediakan
waktunya setiap  hari bagi penduduknya untuk memutuskan perkara
mereka.  Hendalmya juga, karma kesibukan keljanya scorang  suami
tidak   melalaikan   kewajiban   batiniahnya   terhadap   istrinya   (dan
keluarganya). Pembahasan ini telah dilakukan sebelumnya pada tafsir
SurahAn-Nisaa`.599

Demikianlah  kaputusan  hukum  Ka'ab   yang   ditetapkannya

pada zaman Umar bin Khaththab dan pada saat Umar RA berada di
tenpat. Rasulullch SAW penah bersabda kapeda Abdullah bin Umar,
•.Sungguhistrimumemp:unyahakatasmu...'rmHedi:tsNalD±.

AI  Hasan  dan  Mujahid  bedrata,  `Daud  AS  berkata kapada
bangsa  Israel  saat  dia  menjadi  khalifah,  Demi  Allah,  saya  akan
berlaku  adil  terhndap kalian.' Saat itu Daud AS  lupa untuk berkata
z.nya i4//CZA, dan karena itu Allah SWT mengrjinya."

Abu  Bakar  AI  Walraq  berkata,  "Daud  AS  merasa  takjub
dengan kekuatarmya beribadah dan berkata,  'Adakah seseorang yang
mampu beramal saperti diriku?' 01eh karena itu, Allah SWT mengutus
Jibril  AS  dan berkata:  Allah  SWT berkata untukmu,  "Kamzf  ftzfy."A
dengan kekuatan beribadahmu. Ketahwilah, rasa takyub itw memakan

pahala ibadahmu saperti apt yang memakan kayu bakar. Jika hamu
tartyub untwk kdi kedra, maka Aku berlepas din darinu. "

599 Lih. Tafsir surah An-Nisaa` ayat 3.
6°° ER A| Bulchari dalam pendahasan tentang Puasa, bab: Pembagian Anal-amal

Sunnah ( 1/337). HR. At-Timidzi dalam penhahasan tentang Zulud (4/609).



Daud AS berkata, "Ya Allah, lapaskan diri-Mu dariku setahun
saja."  Jibril  berkata,  "Itu waktu  yang panjang."  Daud  AS  berkata,
"Sebulan." Jil)ril berkata, `Ttu waktu yang panjang." Daud AS berkata,
`Ya  AIlah,   lapaskan  diri-Mu  dariku  sesaat  saja."  Jibril  berkata,
`Terserah kamu." Selanjutnya, Daud AS menviapkan para penjaganya

di  dapan kamar peribadatannya.  Daud AS  memilih baju bulu kasar
untuk  dikenakan,  lalu  masuk  ke  dalan  kamar  ibadahnya  dan  di
hadaparmya   Zabur.   Saat   Dand   AS   khusyu'   dan   sibuk   dengan
ibndahnya,   seekor   bunmg   masuk   ke   dalam   kamamya."   Ftisah
selanjutnya  berkaitan  dengan  wanita  dinaksud  sebagainana  yang
telch dipapaha di atas.

Sut3ran Ats-Tsauri belkata, "Suntu hari Daud AS berkata: Ya
Tuhahku, hcndalmya tidak ada sebunh hari pun yang berlalu kecuali
ada keluarga Danrd  yang  belpuasa  di  dalamya.  Tidek  ada  sebuch
malam pun keeuali ada keluarga Daud yang mendirikan shalat."

Allah SWT mewahyukan kapadanya, "Jtr drf¢ng darz.m# af¢w
dari din::Ku? Dend kanuliaan-Ku, ahan Aku serahkan dinmu kepada
dz.rz.mw sendz.rz.." Daud AS berkata, `Ya AIlali, maaflrm saya." AIlah
S;WT bdirman. "Aku serahhan dirirm kepada dirimu sendiTi selanra
SefaAou. "  Dand  AS  bedrata,  `Tidak,  demi  kemulian-Mu."  Allah
SWT   berfirman,   "Seb#Jan."   Daud   AS   berkata,   `Tidck,   demi
kemuliaan-Mu."   AIlah   SWT   berfirman,   "Semi.»ggrf ."   Daud   AS
berkata,  `Tidal[ deni kemuliaan-Mu." AIlah SWT berfirman, "Safzf
Aarz.." Dand AS berkata,  `Tidalky  demi kemuliaan-Mu." AIlah  SWT
berfiman, "Sdfo /.am." Daud AS berkata,  `Tidak,  demi kemuliaan-
Mu." Allah SWT berfirman, "Sesaaf." Syetan berkata, "Berapa lama
sesaat itu?" Daud AS berkata, "Wahilkan saya kapada diri saya sendiri
sesaat."    Allah    SWT    mengabulkan    permintaannya.    Kemudian



dikatakan  kapadanya,  `Balrva  in  pada  hrh  demikian  dan  saat
demikian."

Ketika hari dinaksud til]a, Dand AS menjadikan hari tersebut
sebagai   hari   khusus   untuk  beribadal   Dand   AS   menempatkan
sejumlah penjaga di sekeliling kamam]ra. Ada yang mengatakan, 4000

penjaga.   Ada   yang  mengatalrm:   30.   OcO   atau   33.000   penjaga.
Selanjutnya  Dand  AS  beribadal  penh  lapada  Th]hannya.  Zabur
berada di  dapannya  I.alu seckor mapati masuk dan bertengger di
hadaparmya. Maka, sesaat yang dininfro]ra ifu dia lalui dengan wanita

yang pemah dilihatnya Sctelah kelallin Sulainan AS, Allah SWT
mengutus dua Malaikat menenuinya. Ked]a Malaikat itu memberikan

permisalan  dengan  biri-biri  bedna.  Sdelal  mendengar  permisalan
tersebut,  Dand  AS  tdingat  kesalalannya  dan  dengan  segera  dia
menyun8lqulkan dirinya bcENijud selana 40 malam." rsebagainana

yang akan dijelastan nanti.

Ketiga:.   i;±i±:S  "...Ldr  ia  tchgivf   karena   kedatangan
mereha. " Sebal>, keduanys menenilin]ra pada malam hari dan bukan

pada hari menerima dan menbdilrm lxprfusan tchadap orang-orang
yang  berseteni.  Ada  yang  mengatal=an:  Sebab,  mereka  masuk  ke
kamar  ibadahnya  tanpa  seizinnya.  Ada  yang  mengatakan:   Sebab,
mereka masuk ke  kamanya dengan menanjat  dinding  kanar  dan
tidck melalui pintunya

lbnu  AI  Arabi6°L  bckata,  rKaDnar  ibadah  Daud  AS  dibuat
sedehihian  rupa thgginya  sehingga tidck mun9ldn bagi  seseorang
memanjatnya.  Sescorang hanya mun8kin menaikinya  dengan  taktik
dan  itu  akan  monakan  walchi bchari-hari  bahkan  dalam  hitungan

6°\ Lit Ahkam AI Qtr`an (411681).



bulan usesuai  dengrn kenampuannya dan  dia membutuhkan orang
lalnbesertapelalatanyangmembantunya.

Jika  kita  bckata:   Bahwa  keduanya  masuk  ke  kamamya
melalui  pintu  kamar  sesuai  dengan  berita  yang  disampalkan  Allah
SWT  dalam  fiman-Nya:   €j=j.t!£#  "mema»/.af pagq[r  (dinding
kanar)," dan tidak dikatakan `inemanjat kamar" bagi yang masuk ke
dalamnya  melalui  tangganya  atau  dari  dataran  kamamya  kecuali
sebagai   kiasan,   dan   jika   Anda   menyaksikan   jendelanya   yang
dikatakan keduanya masuk dari  sana,  maka pahamlah Anda bahwa
keduanya adalah Malaikat. Dikarenakan ketinggiannya, tidak munglrin
bagi manusia biasa midah melowatinya."

Ats-Tsatlali bckata, "Ada yang mengatakan: Kedua penanjat
tersebut adalah dua orang bersaudara dari satu bapak dan ibu. Ketika
Daud  AS   menberilran  kaputusannya   atas  perscteruan  keduanya,
scorang  Malaikat  bckata,   'Coba/aA   fufzmw  menberrfe87I  faepe.Zz4sa»

[re7zdz.n. )/p Dnd' Ate-Tsa`labi berkata: Pendapat yang pertama lebih
bailky   bahwa   keduanya   adalah   Malaikat   yang   datang   memberi

peringatan kapada nal]i Daud AS atas apa yang telah dipchuatnya."

Menurut   saya    (AI    Qurthubi):    Demikianlah   pendapat
kebanyckan ulama alli takwil."

Jika   ada  yang   mengatakan,   `Bagainana  munghin   kedua
Malalkat beckata,  q3perj¢ €i¥J I;€ b,\=J:i ``¢amz) ado/aA d#a ora»g

yang berperkara yang salch seorang dart kani berbuat zhalin kapada
)A¢»g /az.#, " dan itu adalah dusta, sebab, yang dcmikian itu mustahil
dilakukan oleh Malaikat?."

Jawabnya    adalah    semestinya    ada    kalinat    yang    tidak
terucapkan dalam susunan ayat, jadi seakan kedunya berkata, `Kami
ditentukan  sealrm  kami  menjadi  dua  orang  yang  belperkara  yang



salch  scorang  dari  kami  berbuat  zhalim  kepada  yang  lain,  mcka
berilch   kaputusan   dengan   benar   kapada   kami.   Atas   dasar   itu,

perkataan    keduanya    yang    berbunvi,    `i:i¥jj:Sj#E,,a'jjiTj:£6L
`Sesungguhnya  soudaraku  ihi  mempunyal  senbtlan  pulwh  sembilan

efor facrmbz.»g befz.»a, ' bemalma tidak sebagaimana makna hakikinya,
sebab,  walaupun  kalimat  ini  bchentuk  bedta  tetapi  maksudnya

penutunrmya   dilakukan   dengan  jalan   menyimpan   kalimat   yang
sebenamya  agar  menjadi  peringatan  atas  apa  yang  telal  dilakukan
Dai"d AS. Wallahu a 'lam.

Jreempaz:   Mengapa  Daud  AS   hanis  takut   sedan9kan. dia
seorang  Nat)i?  Derajat  Kenabiannya  semestinya  membuat  jiwanya
kuat  dan  tentram  dengan  adanya wahyu  serta teguh  dengan derajat

yang diberikan Allah SWT kapadanya, dalam pada itu dia j.uga telah
melihat  muld.izat  yang  dianugerahkan  Allah  SWT  kapadanya,  dan
terkenal sebagai pernberani?

Jawabnya adalah apa yang meninpa Nchi Daud sebelumnya
membuatnya takut bahwa keduanya akan membunuhnya.  Perhatikan

perkataan Musa AS  dan Harm,  yang  disebutlran As-Suyuthi  dalam
Ad-DurAIMantsurFiTofsirBiAIMa'tsur,51jl~€jS'J;:j4JI3ife8).>

:±1±  ..Mereka berdua berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami
khawatir  bahwa  ia  segera  menyiksa  ka:nd  atou  akan  beric[mbch

%efa¥,p:.;I;::;;/:;cO;#„ckb:r#„]¢chttsaY:,I?r:,#Danan#aald=ka¥=:
berkata  kapada  nabi  Luth,   dr&j'iijt£ J £; j±3 6L     "j7az.  I"ffo,
sesunggu,haya   kami   adalah   utusan-utusan   Tuharmu,   sekali-kali
mereka  tidak  akan  dapat  mengganggu  hamu:RA  Demikian  givga.

a:g:¥,i,!88!i.!::



halnya di sini, kedun Malaikat itu berkata,   d=:Y`  "/a7zgr#/aA ha7»q
merasa takut ."

Muhammad  bin  Ishck  berkata,  "AIlah  SWT  mengirim  dua
Malaikat  menemui  Daud  AS.  Keduanya  datang  sebagal  dua  orang

yang   berseteru.   Ketika   itu   Daud   AS   sedang  berada   di   kanar
ibadahnya. Dengan itu seckan Allah SWT hendak memberi misal atas
apa  yang  teljadi  antara  dirinya  dengan  Auriya.  Daud  AS  melihat
kedua Malaikat itu berdiri tegak dihadaparmya, dan berkata, 'Apa yang
menyebabkan   kalian   berdua   datang   menemui   saya?'   Keduanya
menjawab:  ti;j¢ €i¥J ci; bj=t:iLli£€i   I/a7zgrn/aA ham« merasa
takut;  (ka:nd) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang
dart kami berbuat zhalim kepada yang lain,' dan kami rmernda+an&m:n
agar kamu memberikan kaputusan atas kami berdua.

iFc/I.7»¢:  Ibnu AI  Arabi  berkata:  Jika  nda yang mengatakan:
Mengapa  Daud  AS  tidak  meminta  keduanya  agar  keluar  setelah
mengetahui keinrinan kedunya, atau mendidik mereka sopan santun,
sebab masuk tanpa izin?

Jawabnya adalah: Perfama, sesual dengan hukum yang berlaku
ketika itu.  Bisa jadi  yang demikian itu,  awalnya,  belum teljelaskan
hukumnya,   1alu  Allah  SWT  menjelaskannya  dengan  firman-Nya.
Kedcla,    jika    kita   menahaminya   kapada   hukum    hijab    maka
mengandung  kemun8kinan  bahwa  keterkejutan  yang  tiba-tiba  telah
membuatnya   bingung   untuk   mengetahui    apa   yang   seharusnya
dilakukan. Kefz.gr, Daud AS bermaksud mengetahui urusan keduanya
selanjutnya,  dan  setelah  itu  bisa  menghukumkan  apakah  ada unsur

peremehan dengan mengabaikan perizinan atau tidak? Dan, dengan itu
dipahani   apakch  ada  pemaafan  bagi  keduanya  atau  tidak.   Pada
akhinya diketahui bahwa apa yang menimpanya itu adalah ujian dan



3obaan. Selanjutnya Allah SWT memberikan tansil dengan cerita dan
mendidiknya atas pengakuamya bahwa dia mampu menjaga dirinya
dari  pethuatan  dosa  dengan  tanpa  bantuan  Tuhannya.   Keempaf,
mengandung kemun8linan kjadiamya berlalm di Masjid dan tidak
dibutuhkan  adanya  izin  untuk  memasuld  Masjid,  sebab,  tidak  ada
larangan menasukinya.

Menurut   saya   (AI   Qurthubl):   Pendapat   yang   kelima
disebutkan olch AI Qusyairi, bahwa keduanya berkata, "Mengapa para

penjaga  itu  tidak  mengizin]ran  saya  masuk?  Oleh  sebab  itu  kani
masuk  dengan  menanjat,   sebalb,  bisa  jadi  kami   akan  berseteru
disebabkan masalah kami ini. Daud AS menerina alasan keduanya
lalu memberikan kaputusannya.''

iKee»on:  Finan  Allah  SWT,   dj=L:i  "Dz"  ora»g  )/¢»g
bexperfara. "  Jika  ada  yang  mengatal[an,  `Bagaimana  dikatakan,

bJ==;  'Jho  ;mg yang berpenhar4,'  (dengan bentuk  ganda)  dan
sebelt-ya telah dikatckan, €j=jf {£# S± "Ketr.fa mereha mema»/.a!f

prgrr?" (dengan bentuk plural)?" Jawal]nya adalah dua orang adalch
bentukpluraljuga.

AI   Khalili   berkata,   "Sama   saperti   kita   berkata   "#clfa#w

/a`a/7Iaa"¢amitelahberbut),dankalianbejumlchduaorang."

AI Kisa`i berkata, `Bckata dengan menggunckan kata keba
bentck  plural  adalah  sesuai  dengan  bedta  yang  dibawa  keduanya.
Setelah kalimat berita, selanjutnya dimunculkan kalimat dialog yang
menjelaskan  bahwa  keduanya  mengabarkan   tentang   dirinya   dan
keduanya adalch dua orang yang berperkara."

Az-Zujaj berkata, `Malmanya adalah »aA#zt k7!asA7»cza»z. afani

adalah  dua  orang  yang baperkara)."  Ulama lainnya berkata,  "Ada
kalinat   yang  tidak  tenroaplran,   yalmi:   a/qgww/ef)   berhaf&,   givcmz)



adalah  d:un  orang yang  bexperkara yang  salah  seorang  dari kand
berbuat zhalim kepada yang lain. "  AI Kisal± befkata, "Jika menang
salah seorang dari keduanya  berbuat zhalin kepada yang lain, bisa
terjadr

AI Mawardi berkata, "Keduanya Malaikat, dan keduanya tidak
saling  berperkara  dan  menzhalimi  satu  dengan  lainnya.  Keduanya
tidak I.uga melakukan kedustaan.  Dengan demikian susunan kalimat
sebenamya   adalah   demikian,    (z.7€   afzzafafz)   /I.facz   d«cz   orcz7€g  }J¢7zg

bexpehara datang kepadanu, (gaalaa) kedurnya.. salch seorang dari
kami berbuat zhalim kapada yang lalm?"

Ada  yang  mengatakan,  `Yakni,  kami  dua  kelompok  yang
bersctfxi+ salch seorang dari kami berbuat zhalim kepada yang lain.
Berdasarkan  hal  ini,  ada  kemungkinan  yang  berseteru  adalah  dua
orang,    den    masing-masing    mereka    mempunyai    pengikut    di
belakangnya. Bisa pula belmalma, setiap orang dari setiap kelompok
saling bemusuhan dengan setiap orang dari kelompok yang lain. Dan,
mereka senua hadir dalam perkara tersebut, hanya saja, perseteruan
itu dimulai dengan dua orang. Dengan penuturan dua orang tersebut
Daud AS  mengetahui kisah perkaranya masing-masing.  Dengan itu,
cukuplah keberadaan keduanya mewakili perseteruan yang lain demi
menghindarkan diri dari kelalinan yang berkelanjutan dan keluar dari

yang semestinya dilakukan.

Dikatakan, "Bczgfaa (L±) a/ /.wrfaw bemalma sakit yang sangat

den membusuk." Di antara maknanya, hagA¢f c!/ mczr `a!A yalmi wanita

pelacur  bermakna  wanita  yang  berlebihan  dalam  berbunt  keji  dan
dosa.

jKcgiv/.#A: Fiman Allah SWT,  i±£ Y`,` a;I.`! \:=r;j=:-6  "A4aha,
berilch  keputusan  antara  kami  dengan  adil  dan  janganlch  ka:mu



me#);i.mpa#g dan. febe#ara#." Yalmi, Jaa faj#r jangan berbuat zhalin.
Demikian  yang dikatakan As-Suddi.

Abu     Ubaidah     meriwayatkan,     "fydrffeafAfc      `¢/az.Az.     dan

as)JfAafAftz  bermakna /.zfrfa  a[amu  berbuat  zhalim  dan  menvimpang
terhadapnya).  Dan, a);afftffeafz. ad-daar bermalma ha `cidaf (menjauh).

Syaththati ad-daar - tasyiththa dan tasyuththa "asrfuham:ryal syaththaa
dan  s);#£fe#aiffaaa  bermalma  ha `#drf,  0.auh).  Dan,  asy¢ffafAa  dalam

memberikan kaputusan bemakna/.aarzz yalmi menyimpang j auh. Dan,
asytzfAzfea /  as-saffm  bermakna berlebihan  dalam  penawaran.  Dan,
asytaththa be:in:alma ab `ada rue;ri:6awhk:an. Dan, asyaththun f i thalabi

bemakna mereka melarang saya."

AbuUbaidahterkata,"dy-ry¢fAa[fAaebemaknasegalasesuatu

yang  melebihi  ukuran  semestinya.  Di  dalam  sebuah  hadits  Nabi
disebutkan,

ife $3 +3 'y th # ¢'
"Baginya mahar standar, tidak kurang dan tidak |ebth.'sOS

Di     dalam     AI     Qur`an     disebutkap      life\{!~LL±j:i`
``Sesungguhnya  kami  kalou  derhikian telah mengucapkan perkataan

);¢»gczmaf/.az4A,'cO6yalmiperkataanzhalimdanjauhdarikebenaran.

S{r;pr)5+;;S}>~S±;JX6"Dantunjuktlchkanikejalanyanglu:res,"
yalmi, ajarkan kapada kami menuju jalan yang dituju.

6°5 |R. Abu Daud da|am pembahasan Pernikahan, bab: Siapa yang Menikah dan

Tidck   Menyebutlran   Mahamya   Hingga   Wafat,   (2/244).   At-Tirmidzi   dalam
pembahasan  Pemikahan,  bab:  Tentang  Lelalri  yang  Menikahi  Wanita  Kemudian
Lelaki   Tersebut   Wafat   Sebelum   Memberikan   Mahamya.   An-Nasa`i   dalam
perfuahasan Pemikahan, bab: 68 dan dalam pembahasan tentang thalaq 57. Ahmad
dalaml4/Mz4rnad(1/447).

606 Qs. Al Kahfi [18]:  14-



iFedeJdyow:   Finnan   AIlah   SWT,   `±;r;i;:i;'E,.'d'jjiTri6£
"Sesungguhnya  soudaraku ini nerripunyai  sembilan pulwh  sembilan

efor hambz.Hg beta.ur." Yakni, Malaikat yang berbicara sebagal Auriya
berkata,   c±iTj£ S£  `.fegr.»ggrAnya  sai#darafa.  z.#z., ''  yakni  seagana
denganku. Isyarat kapada pihak yang tertudth.

Ada yang mengatakan, "4Afaz.I. bemralma sAcz4Azbz.z.,  sahabatku.
'-¥£ 5#E±fi ``Mempunyai sembilan puluh sembilan ekor hambing

befz.»a. " AI Hasan mcmba6anya:  fus `"#  w  Jos `ztzt»¢  »aJ.aA  dengan

/tzffa¢A  fcz cO7 pada keduanya dan keduanya adalah bahasa yang aneh
(S);¢adz).  Benar bahwa qira`ah ini datang dari AI Hasan." demikian
yang dikatckan ch-Ntlhhas. 608

0rang  Arab  sering  men8kiaskan  wanita  dengan  kambing
betina atop dombaL Sebab, sebagaimana wanita, kambing itu bersifat

pendiarn  dan  lenah.  Tedradang wanita  dikiaskan pula dengan unta
atau kelbau atau kuda betina, sebab, semuanya dikendaral -layaknya
wanita.

Husaln  bin  AI  Fadhal  berkata,  "Apa  yang  dikatakan  kedua
Malaikat itu adalah schuah un8kapan dan pedngatan, saperti jika ada

yang berkata dharaha Zz.d  `U"ar (Zaid memukul Umar). Bukanlal
maknanya kambing bedna dan pemukulan yang  sebenamya.  Seakan
keduanya berkata,  `Kani  saling berseteru dan demikianlah keadaan
kami.„

Abu   Ja'far  An-Nwhhas  berkata,   "Pendapat  terbaik  dalanl

pembahasan  ini  adalah,  malmanya  'arami)  adalah  dua  orang  yang
belperkara yang salah seorang dari kani berbuat zhalin kapada yang

607 gz.ra `ch AI Hasan hi dischutlrm AirNulhas dalam /'mb i4/ gttr`an (3/460)

drco8q¥±.a[h,r#3g#%#mutowaatir.



lain dalam sebuah masalah,' sebagainana jika kamu berkata, "Scorang
suami mengatakan sesuatu yang tercela kapada istrinya, saat melihat
apa yang tidak disukainya?"

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  inam  AI  Muzanni,  salah
seorang  sahabat  inam  Syafi`i,  menberi  takwil  lain  bari  ayat  ini,
katanya, "Sabda Rasulullah SAW di dalam hadits riwayat Ibnu Syihab

yang terdapat di dalarn [4/ A4zfwflffrffea`  dan kitab hadits lairmya, "Dz.a
untukmu   (saudaramu)  ya   `Abdu  Zam`ah,'cO9  katanyap  ``Hedi:ts  iri

mengandung   makna   lain,   menunit   saya   -Bra//aaAzf    a'/am-
bchwasanya   Rasulullah   SAW   menberi  jawaban   kaputusan   atas
sebuch  masalah,  yakni,  Rasulullah  SAW  memberitahukan  mereka
tentang hukumnya bahwa hal demihian itu berlaku bila wanita zina
dan  lelaki  zina mengaku  anak  tersebut  miliknya.  Bukan  bermakna
Rasulullah   SAW   menerima   perkataan   Sa`ad   tentang   apa   yang
dikatakan saudaranya Utbch, dan bukan menerima perkataan anaknya
Zam`ah bahwa anak dimaksud adalah anak zina. Sebab, setiap mereka
itu mengabarkan berita dari orang selaln diri mereka. Kaum Muslinin
sudah  sepakat  saputar  tertolaknya  ilmr  seseorang  atas  orang  lain.
Masalch  semisal  telah  disebutkan  Allah  SWT  di  dalam  Kitab-Nya
dalarn kisah Daud AS dan Malaikat.

Dalam  kisah  tersebut  dikatakan  dua  orang  Malaikat  masuk
menemui  Daud AS  dan Daud AS  merasa takut.  Keduanya berkata,
``Jangan merasa takut," mereka berkata bahwa mereka dua orang yang

berseteru tetapi tidak demikian yang sebenamya, dan sebenamya salah
seorang dari mereka tidck mempunyai 99 ekor kambing betina. Akan

6°9 |R. A| Bukhari dalam pe|hoahasan tentang JLial Beli, bab: Tafrir Atas Perhara

yang Meragulran. Imam Muslin dalam peninahasan tentang  Menyusui, bal]: Anak
Zina Bagi Wanita Zina dan Berhati-hati Terhadap Perkara yang Meragulran. Imam
Malik  dalam  pelhoahasan  tentang  Kaputusan  Huhip  bab:  Kaputusan  Hulam
Dalam MenghubunBlcan Anak Dengan Bapa]mya.



tetapi,  keduanya  menberikan  schuah  pennisalan,  agar  Daud  AS
mengerti  apa yang  dinaksud.  Bisa pula mengapchpg keniun9kinan
bahwa Rasulullah SAW membdikan schial kqurfusan hukum atas
sebual masalah. Walaupun tidak ada scolang ulana yang mendukung

pendapatku ini, tetapi, bagivni pendapat ini benar adanya."  W7la//aczA«
a'lam.

IKescmdilq»:   An-Nulhas  bckata,6]°  "lan  qira`al  Ibnu
Mas'ud terbaca denikian:  I.»»a herabdza al*z-I- hama haAzfzf  fir `zf»  wa

tis `uuna na`jatan untsa (a:tryi'.6" I:afath haana di dalzm qira`ah iri
saperti yang terdapat di dalan fiman-N]xp  `:±iffi'Jii693 "Da»,
adalch AIlch Maha Pengam;prrl lagi Maha Penyayamig:an  AIxpiim.

perkataannya,   «nts¢   berfimgsi   sebagai   penckanan   Sebagainana
dikatakan, Azfwa rtz/-nd#» dzaharun (dia lelal janfro). I.afach dz¢ha77f#
berfungsi menelrankan kelelaldam]EL

Ada yang mengatakan, `Bisa jadi dikatin scatus kambing
betina  walaupun  ada  kambing jantan  di  dalamnys,  tetapi,  karena

jumlahnyahanyasedikitselralimalraseealaunundischutbetina."

Ada  yang  mengatakan,  `Bolch  dengan  menychutkan  'zf7®tsa'

agar menged bahwa tidak ada yang jantan di dalamrya. Di dalan
tafsimya disebutkan, 'Mz./z.furyu 99 wanz-Za '. "

Ibnu AI Aral>i berkata,6]3 "Jika schmn win yang menjadi
istri Daud AS adalah wanita mndcka, malra ifu adalal syariatnya. Jika
mereka  itu  hamba  sahaya,  malra  in  adalal  eyndat  kita.  Jelasnya,
syariat   sebchm  kita  tidak  mcmbatasi  jumlal  wanita  yang  bisa

6"LELMa'wiAIQfur`an(6197,98..
6]L  gz.ro`aA  ini  disebuthan  An-Nulhas  dalan  Aftz'qz-/lJ  gldr`an  (6/97)  dan

ter6Ti%:£b.aN8iarg`fr[84`]?grgaeh(giv).
613 Lih. 44ha ,4/ gtry`aH (4/1632, 1633).



dijadikan istri. Pembatasan jumlah istri itu berlaku pada syariat nabi
kita Muhammad  SAW.  Pembatasan teriadi  disebabkan melemahnya

j asmani dan harta. "

AI   Qusyairi   berkata,   `IIitungan   tersebut   bukanlah   yang
sebenamya.  Melainkan hanya  sebuah permisalan.  Sebagaimana jika
Anda  berkata:  Walaupun  kamu  mendatand  saya  seratus  kali,  saya
tidak  clan  menunaikan  hajatmu."  Seratus  kali  di  sini  bermakna
berkali-kali dalam hitungan yang banyak.

|bnu   Al   `Arabi6[4   berkata,   "Sebagian   ulama   ahli   tafsir
berpendapat  bahwa  Nabi   Daud  AS   tidek   mempunyal   100   istri.
Penyebutan  an8ka  99  hanyalah  sebagai  perumpamaan.  Maknanya
adalah   dia   ini   telch   mempunyai   istri   dan   saya   seorang   yang
membutuhkan  istri.   Akan  tetapi,  makna  ini  tertolak  dengan  dua

pandangan.  Perftzma,  memahami  makna  sebuah  lafach  keluar  dari
malma zhahinya tanpa dalil adalah tidak dibenarkan. Juga tidak ada
dalil yang menyebutkan bchwa syariat sebelum kita membatasi jumlah
istri  sebagaimana syariat kita.  Kedefa,  haam AI Bulchari  den ulama
hadits  lairmya  meriwayatkan  sebuah  hadits:  Sulainan  AS  berkata,
"Saya akan menggilir 100 istri saya dalam satu malam yang masing-

masingnya  akan melahirkan  scorang  lelaki  yang  akan berperang  di

jalan  Allah,"  dan  Sulaiman  AS  lupa  mengucapkan  z.nyt7  4//aA.6"
Hadits ini menuturkan tentang masalch terkait.

IKesqu«drA:   Firman  Allah  SWT,   ::±[;
mempzfny¢f. seefor sa/.a, " yakni seorang istri.

"Dan  aku
"Maha, dia

Ou lbid.
6L5 EEL A| Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad, Bab Meriita Anak Agar

Menjadi Mujahid (2/141). AI Bukhari dalam pehoahasan tentang Pernikahan; bab:
Nomor 119. Ahmad dalam ,4/ Mz4rnnd (2re29).



bar.kata,  'Serahkcmlch ka:mbingrrm itw kepadaku,`  yalmi \apasken dial

agarkumiliki.

Ibnu Abbas RA berkata, `Berikan kapndaku." Juga, dari Ibnu
Abbas   RA,   `Belpalin9Lal   kamu   darinya."   Demikian   pula   yang
dikatakan Ibnu Mas.ud RA.

Abu AI Aliyah berkata, "Serahkan kapedaku sehingga aku bisa
menjaminnya." Ibnu Kaisan bckata, "Jadikan wanita itu   ke dalam

jaminan dan bagianku"

±X1±1b,i,3f£)     ..Dan     dia     mengalahkan     aku     dalam
perdehafa]!, "    yalmi    g4aJaba#i    menaklukkanku.    Adh-Dhahhak
bckata,  "Jika belbicara, pembicaraannya lebih lancar dari  saya dan

jika berkelahi pukularmya lebih keras dari pukulan saya." Dikatakan,
`azza-Azf  -)/B `«zzewhzt  (dengan  `az.»  dhammah pada kata keria nasa

datangr       dan        `azza[a       (ma[sAdar)       bemalma       gAa/abaAzf

(mengalahkanya).  Dalan  un8kapan  disebutkan:  man   `azza  bezza,
yakri ma» gAa/abc sahaba  (siapa yang menang, maka ia berkuasa).
Bentuk   ism-nya  a/   `lzzzch   yakni   a/  gem/waft   acekuatan)   dan   a/

ghalabah O®en-gap).
Abdullah  bin  Mas'ud  dan  Ubaid  bin  Umair  membacanya,

•.wa.aazzaniifiialkhithab.'ie"yckrighaalabani,rnen!galckulK:arLsaiyEL.

Dari  lafach  a/  m« `touzqA  bemakna  a/  in"gAaa/ab¢A,  kemenangan.
` Aazzaha yalmi ghaalabahu.

Ibnu AI Arabi berkata:6]7  Ulana berselisih pendapat saputar

kekalahannya. Ada yang mengatakan, "Saya dikalahkan dengan buldi

yang dimunculkanya."

6]6  g±.ra`ch  ini  disebulran  An-Nulhas  dalam "a 'a#z. 4/  gwr`a#  (6/101),  dan

qir6al;a±thf:f#k"a#seQtou:`#(q#\a£±)i(ayadi).



Ada    yang    mengatakan,    "Saya    dikalahkarmya    dengan
kekuatannya"  Sebab, ketika diminta dia tidak niampu melawarmya.
Di neged kami  ada seorang pembesar bernama Sir bin Abu Bakar.
Saya berbicara kapadanya dalam perkara pemintaan agar diberikan
seorang   budak   kapada   saya.   Iria   menjawab,   `Tidakkah   kamu
mengetahui,  meninta kapada seorang penguasa untuk kaperluannya
bemakna menchunuslran pedang kapadanya." Saya bantah,  `Tidak,

jika  penguasa  tersebut  scorang  penguasa  yang  adil."  Saya  heran
dengan ketidak fasihannya dan kekuatan hapalamya dalam bertamsil,
sebagainana dia heran dengan isi jawchannya dan dia menujinya.

iKesebeJas:   Firman   AIlah   SWT,    8Lj\j2rj!;i>&ffifi'j6
cg±,I::, "Doud  berkata,   'Sesunggu,hnya   din  telah  berbuat   zhalin
kepadanu dengan merrinta kambingrrm itw untuk ditanbahkan kepada
ha7»bz.ngny8'. "  An-Nul]has  berkata,6t8  "hilah kesalahan  nabi  Daud
AJS,  schalD,  dial befkata.  `Sesungguhnya  dia  telah  berduat  zhalim
hapadrmzf ', " tanpa meminta buldi terlebih dahulu dan penegasan dari
musuh seterunya.  Selanjutnya, apakah memang denikiap ini adalah
sebunh  pendapat:  Penjelasan  masalah  telkait  akan  diakukan  lebih
lanjut nanti, dan pendapat ini bagus -z.nya i4//aA. "

Abu Ja'far An-Nul]has6L9 berkata,  "Adapun pehataan ulama

yang pedratannnya tidak tertolak seperti Abdullah bin Mas'ud RA dan
Ibnu Abbas RA bahwa mereka berkata, `Tidak lebih, Dand AS hanya
berkata, 'Ceraikan istrinu'."

Abu Ja'far bedrata, `Karena itu Allah SWT mencelanya dan
mcmberinya    peringatan.     Ini     bukanlah     sebuah    dosa    besar.
Penyebutannya sebagai dosa besar tidak layak jika datang dari seorang

618 Lih. I+aG 4J 9ur`an (3/461).
6+9 Ibid.



bchlmu."  Demikian  yang  dikatakannya  di  dalam  kitabnya J`rab i4/

Qprr`an.cab

Perkataan semisalnya disebutkan di dalam kitabnya Afa `a»z. 4/

gwr`a». 62` An-Nulhas berkata, "Sejumlch kisch tentang Daud AS dan
Auriya diriwayatkan oleh banyak periwayat. Kebanyakan dari riwayat
tersebut tidak bemilai sAaAz.A dan sanadnya tidak bersambung. Tidak

benar  berdalil  dengannya  kecuali  setelah  menilai  sAaAz.A  sanadnya.

Riwayat tefoaik adalah riwayat Masruq dari Abdullal bin Mas'ud RA,
dia   beckata,    Tidak    lebih,    Daud   AS    hanya   berkata,
"Serahkanlch    kambingmu    itu    kapadcLku,"    yalmi   cenik:an   dia

untulchi." Al hdinhal meriwayatkan dari Sa`id bin Jubair, dia berkata,
`Tidak  lebih,  Dand  AS  han)ralal  berkata, '\    .`Serahkanlah

faczmbz.»gmaf  ztr  fagpcdrfaf, "  yalmi  menyingivlah  kamu  darinya  dan

berikan dia kapalrfu."

Abu   Ja'far  belkata,   `Riwayat   ini   edalah  riwayat  terbaik
belkaitan  dengan  pelkara  dinaksud.  Maknanya  adalch  Daud  AS
meminta   Auriya   agar   menceraikan   istrinya.    Sebagainana   jika
sescorang   meminta   kapada   orang   lain   agar   menjual   budaknya
kapadanya.   Atas  peri]uatannya  tersebut,   Allah  SWT  menberinya

peringatan  dan  mencelanya,   sebab,   dia   scorang  Nabi   dan  telah
mempunyal  99  istri  dan  hendaknya  Daud  AS  tidak  menyibukkan
dirinya  dengan  urtisan  dunia.  Selaln  riwayat  dan  makna  ini,  tidck
dibenarkan berpegang dengan riwayat dan makna lalnnya."

Ibnu AI Arabi berkata622, "Adapun perkataan sebagian ulana

yang berkata bahwa setelah kecantikan wanita dinaksud membuatnya
terpikat lalu menerintahkan agar suaminya diutus ke medan perang

cO lbid.

=_\_LhiMa'aniAlgiv`an(619&).622Lih.AhhamAIQur`an(411636).



adalah pendapat yang rusak dan salah, mutlak. Sebab, tidak mung]dn
Daud  AS  menumpahkan  darch  orang  lain  demi  untuk  kapentingan
dirinya  sendiri.  Akan  tetapi,  yang  benar  adalch  Daud  AS  berkata
kepada    sebarian    sahal]atnya,    'Ceraikanlal    istrimu,'    dan    dia
berkeinginan   memilikinya.    Hal   demikian   berlaku    sebagainana
sescorang meminta kapada temannya sesuatu dengan hasrat yang kuat.
Permintaan tersebut bisa berupa harta atau lairmya."

Sa`ad  bin  Ar-Rabi'  berkata  kapada  Abdurrahman  bin  Auf
manakala   Rasulullah   SAW   mempersaudarakan   keduanya,   "Saya
mempunyai dua orang istri, jika kamu mau saya akan ceraikan yang
tercantik untulrmu." Abdumhman bin Auf berkata,  "Semoga Allah
SWT memberkati istrimu."

Apa saja yang boleh dikeriakan sejak permulaannya boleh pula
memintanya.  Akan  tetapi,  tidak  disebutkan  di  dalam  AI  Qur`an
kg.adian  tersebut.   Tidak  juga  disebutkan  Daud  AS  menikahinya
setelah   suaminya   menceraikan   istrinya.   Tidak   juga   disebuckan,
darinya  Sulainan  AS  terlahirkan.  Alhasil,  dari  nana  semua  ini
diriwayatkan dan bagainana susunan sanadnya? Penukilan siapa yang
mesti  dibenarkan?  Tidak  ada sebuah  sanad  terkuat pun yang  dapat
dipegang.

Adapun penbicaraan yang tertera di dalam surah AI Ahzaab

yang menunjukkan bahwa Daud AS telal beristri, yalmi pada firman-
Nya,     j;: cr>Sf ajijS{Sila''at€jc±! er= ±#fG 6grg
``Tidak ada  suatu keberatan pun atas  Nabi teutang apa yang telah

ditctapkan  ALllch  baginya.  (Allah telah menctapkan yang  denikian)
sebagai  sunnch-Nya pads nabi-nabi yang telch ber|a|u  dahulu,'fiL3
bahwa pada salah satu dari sekian pendapat yang ada, yang dinaksud

623 Qs. Al Ahab [33]: 38.



dengan  ayat  ini:  Pemikahan  Daud  AS  terhadap  wanita  yang  telah
dilihatnya, sebagainana prmikahan Rasulullah SAW terhadap Zainab
binti Jalsy. Hanya saja, pada pernikahan Rasulullah SAW terhadap
Zainal]    tanpa   pennintaan   perceraian    suaminya.    Kejadian    ini,
menxpakan satu dari sekian keunggulan nabi Mulianrmad SAW dari
nabi Dand AS.

Akan tetapi, ada yang mengatakan, bahwa malma  j S{ £il
'S cx,.Yife'C}~flA ``(AIlch  telch  menetapkan  yang  deniha;)  sebagai

sun:nch-Nya  pads  rra,hi-nabi  yang  telch  berlalu  dchulu,"   edal:ch

pemikahan para Nat)i dahulu dengan tanpa mahar, yakni, para wanita
yang  menyerahkan  dirinya  kapada  nabinya  dengan  tanpa  meminta
mahar. Ada pula yang mengatakan, bahwa maksud firman-Nya,  ajt
'rf cf,.Yfe ``(AIlah telch menctapkan yang dewikian) sebagai sunnah-

Nya pada rla,bi-:rahi yang telch berlalu dahulu, " baltwai ircktwpal+
Nya  tchadap  para  Nabi  dahulu  untuk  berbuat  apa  saja  dalan

penikahan  dan  sebagainya.  Pendapat  yang teralchir ini  yang paling
benar. Banyak ulama ahli tafsir yang meriwayatkan bahwa Daud AS
memiliki  100 istri. hi dinyatakan di dalam AI Qur`an. Diriwayatkan

pula bahwa Sulainan AS mempunyai 300 istri den 700 budak sahaya.
Wallaahu a 'lam.

AI  Kiya  Ath-Thabari  menyebutkan624  di  dalam  ,4Aham-nya
saputar Finan Allah SWT,  €Jfi.{j;g S!fj;i-i .±;: ca!3fji3 "Da»,
adakch sampal kapadanu berita orang-orarig yang berperkara ketika
mereha memakyat pagar? ." Pala, ularna, muhaqqiq yang bexpandangan
bahwa para Nabi itu bersih dari prilaku dosa besar berpendapat bahwa
Daud  AS  telah  melanar  seorang  wanita  yang juga  berada  dalam
lanaran   orang   lain  yang  bemama  Auriya.   Keluarga  wanita   ini

624Lh4Aha[479b`fl(4/359).



cendenmg   untuk   menikahkan   putrinya   kapada   Daud   AS   yang
notebene scorang   Nabi dan raja, dan cenderung untuk mengabaikan

pinangan Auriya.

Daud AS  tidak mengetahui hal  itu.  Akan tetapi,  sebenarnya
Daud AS bisa melakukannya dan berlalni adil terhadap dirinya sendiri,
tetapi  dia  tidak  melakukannya.  Hal  itu bisa  disebabkan  kecantikan
wanita tersebut yang diketahuinya melalui berita orang-orangnya atau

pemah  melihathya  langsung,  senentara  dia  telah  mempunyai  istri
yang  banyak.  Sementara  pelamar  pertama  (Auriya)  belum  beristri.
0leh karena itu Allah SWT memberinya peringatan dengan mengirim
dua Malaikat yang kcmudian memanjat dinding kamamya. Apa yang
dicedtakan  kedua  Malaikat  itu  hanyalal  sebuah  pemisalan,  agar
Dand  AS  sadar akan kesalal_an_nya dan kenbali  kapada kebenaran.
Dan,  Daud  AS  sadar  akan  kesalalannya  lalu  meminta  ampunan
kapada Thhannya atas dosa kecil yang dilakukarmya.

jFcd«a ]Be7us: Fiman Am SWT,  g;a;;;r!!;±p>ffi fi'j6
.±±,I;i, "Dand  berkata,   'Sesungguhnya  din  telch   berbuat  zhalin
kapadamu dengan meminla kambingmu itu unfrok ditanbahkan kepada
fafzmbz.7zgnya. " Pemyataan pada ayat ini merupakan fatwa atas perkara

setelah mendengarkan pengakuan salah seorang yang bersetem,  dan
sebelum mendengarkan sangkalan dari peseteru  lainnya berdasarkan
zhahir ayat ini.

Ibnu AI Arabi berkata,625 `Kaputusan ini tidak dibenarkan baik
oleh  akal  sehat  seseorang  ataupun  oleh  agama  nana  saja.  Dengan
demikian,  susunan  kalimat  sebenamya  bahwa  salali  seorang  yang
bersen8keta  menyatakan  tuduhannya  dan  lawan  sengketanya  tidak
dapat menyan8kal tuduhan tersebut. Setelah itu fatwa pun ditetapkan.

62S Lib. Ahkam AI Qur`an (411637)-



Rasulullah  SAW  telah  bersabda,  "Jz.ha  dwa  orflng y¢#g  bersefe"
datang menghadap, maka janganlah memberi keputusan untuk salah
seorangnya  sehingga  mendengar  permyataan     dari  yang  satunya
agi..flfu6

Ada   yang    mengatakan,    `Daud    AS    tidak   memberikan
kaputusan hingga mendengarkan pengakuan peseteru yang kedua."

Ada yang mengatakan pula, "Susunan kalimatnya adalah dz.cz
telch  menzhaliminu  jika  dia  bel'Iar  berbuat  demikian.  Wallaaha
a '/am,  dengan kemungkinan yang paling dekat dari berbagai macarn

pandangan ini."

Menurut saya  (AI  Qurthubi):  AI Qusyalri,  A| Mawardi,627
dan ulama lainnya telah menyebutkan dua macam pandangan ini."

AI  Qus)rairi  berkata:  Fiman-Nya:    g|€\;£}`!!jfp>&ffi Ja'j6
cge:,I:i,  "Dand   berkata.   'Sesungguhnya   dia   telch   berbuat   zhalim
kapedanu dengan merrinta kaml]ingrri:u tw untwk ditambahkan kapada
hambz.7zg7i)/¢ '. " Adalah tidak mun9kin memberikan sebuah kaputusan
tanpa   mendengar   pengakuan   orang   kedua.   Jadi,   munglin   bisa
dikatakan:  Bahwa Daud AS  memberikan keputusan tersebut  setelah
terlebih  dahulu  mendengarkan  pengakuan  orang  kedua  dari  yang
berseteru. Memang yang demikian ini tanpa riwayat, hanya saja dapat
diketahui  berdasarkan  indikasi  keadaan  yang  semestinya  berlaku.

as  Hi\dits  dengan  |edaks;i,  ``Ya  Ali,  jika  duo  orang  yang  berseteru  datang

kepadamu   dan   kamu   telch   mendengarkan   pengakuan   orang  pertana,   mcka
janganlah  kamu  memberikan  keputusan  kapadcL  salch  seorang  da;ri  kedunnya
sehingga   ha:rum   mendengarkan   pengakuan   orang   kedun   sebagal;mana   kanu
mendengarkan pengalanan orang pertama. Setelah ha;rum melckukan yang dernikian,
maka  kamu  bisa  memberikan  keputusan." rTR..  AIrma;a dalam AI Musned, dan AI
Hakin dalam i4/ "z4szadrai4  dan AI Baihaqi dalam 4s-Szfna7€ dari Ali RA Lil. 4/
Jc[nd` AI Kabir (q9]8,).

6"] LEL Tofsir AI Mowardi (5/88).



Atau, mun9ldn maksudnya demikian: Seszf7zggztA7f)/a dz.a Je/aA berhaa!f

zAa/z-in   fapadr7»zf  jika   benar   apa  yang   kanu   katakan.   Dengan

pemyataan ini, Daud AS hendak membuatnya terdiam dan bersabar
sampai dia berfanya kapada lawan seterunya."

AI Qusyairi berkata, `Mengandung kemun9kinan pula bahwa
di dalam syinat mereka terdapat keputusan atas sebuah perkara yang
diberikan  kapada  pihak  penuduh  jika  pihak  tertuduh  dian  tanpa
mcmberikan sangkalan dengan kata-kata."

AI Halimi Abu Abdillah berkata di dalani kitabnya A41z'7IAa/. j4d-

Dz.», `Di antara bentuk rasa syukur terhadap kedatangan nikmat yang
dinanti  atau  mulanya  tersembunvi  dan  kini  tampak  adalah  dengan
bcrsujud menyenbah-Nya. "

AI  Halini  Abu  Abdillah  berkata,  "Dalilnya  adalah  Fiman
Allah  SWT,  ffi-i.g;:a:3fji3    "Da»,  adr[haA  sampaz.  fepadam«
berz.f¢  ora»gLortz»g ya[»g be7pe7rfefzrtz... "  sanipai  kepada  fiman-Nya:

3€1'6;±{9.....dantempatkembaliyangbalk."
Di   dalam   ayat-ayat   ini   (Shad   ayat   21-25)   Allah   SWT

menberitahukan   tentang   Daud.   As-Suyuthi   dalam   *4d-D#rr   i4/
A4la#tsc¢r Fz- i4f-ra/sz.r 8!. .4/ A4la! 'ts#7-, bahwa Daud AS mendengarkan

pengaduan salah seorang dari dua orang yang berseteru. Di dalam ayat
ini    Allah    SWT    tidak   menyebutkan    apakah   Daud   AS    telah
mendengarkan   pengakuan   pihak   tertuduh.    Akan   tetapi,   hanya
mencedtakan bahwa pihak terfuduh telah berbuat zhalin. Zhahir ayat
menunjukkan   bahwa   pihak   tertuduh   lemch   dan   tidak   manpu
memberikan  sangkalannya.  Berdasarkan  itu,  Daud  AS  memutuskan
bahwa pihak penuduh dalam hal ini telah terzhalimi.

Pandangan demikian itu cukup menjadi alasan baginya untuk
tidak   menanyai   pihck   kedua.   Maka,   Daud   AS   berkata   tanpa



pertinbangan   terlebih   dahulu: ae Ja'   "Sles«#ggrfA#);q   dz.a   fe/a!A
berfulaf    zfraJI.in    kyadrm#."    Padahal,    Daud    AS    mempunyai
kesempatan  untuk  menanyai  pihak  kedua,  dan jika  itu  dilakukan,
maka  pihak  kedua  akan  belkata,  "Saya  mempunyai  seratus  ekor
kanbing betina, dan dia ini tidak mempunyai seekor kambing pun.
Karena  itu  dia  mencuri  seekor  kambing  betina  saya.  Ketika  saya
mendapati  kanbing  saya  berada padanya,  saya berkata  kapadanya,
'Urdndha

kapadanya,    '
a[enbalikan  kambing   saya),   dan   saya  tidak  berkata
.',?_3,i        ,_         -----          _\    (Serchkanlch    kanbingrm    itu    kepadaku).

Selanjutnya  dia  mengetahui  bahwa  saya  akan  membawa  kasus  ini
kapadamu.  0leh sebab itu dia datang kapadanu dengan pengakuan
telah dizhalini dan menuduh saya telah menchaliminya sebelum saya
menuduhnya  dia  telah  menchalimi  saya.  Agar  dengan  itu  engkau
menyangha bal]wa  dia benar dan  saya telah menzhalimi.  Manakala
Daud   AS   menberikan   kaputusannya   tanpa   pertimbangan   yang
matang,   saat   itu   dia   mengerti   bahwa   AIlah   SWT   telah   tidak
bersamanya dalam beberapa saat."

Itulah  ujian  bagi  Daud  AS   sebagaimana  yang  telah  kami
sebutkan.   Dan,   itu  ten.adi  tidak  lain  disebabkan  kesalahan  yang
dilakukannya,   dan   oleh   sebab   itu   dia   meminta   ampun   kapada
Tuhannya seraya menyun9kur bersujud kepada-Nya bersyukur bahwa
Allah SWT telch menjaganya dari kejatuhan yang lebih dalam, seperti
memukul,  memenjarakan  dan  semisal  perbuatan  salah  lainnya yang
hati menilainya sebagai sebunh bentuk kezhaliman.

Allah SWT menerima permohonan anpun Daud AS dan kini

?,di;;anfkg=Tds%.:a%,n#;::#:eL,Et,j,#¥€£:5;:i
sesunggwhnya  Kant menjadikan kanu lchalif;ch  ®enguasa)  di muka
buni, maka berilch keputusan ®er:kara)  di antara manusia dengan



adil  dan janganlah  kctmu  mengikwl  howa  nofsu,  karena  ia  akan
menyesathan  kamu  dari jalan Allah." Berdasalfan nasThat iri yang
diungkapkan-Nya  setelch  pemberian  ampun,  menjadi  gamblanglch
apa yang  dikehendaki-Nya melalui kisah tersebut,  bahwa hesalahan

yang dipefouatnya itu semata-mata kesalahannya dalam memberikan
keputusan hukum serta dalam menilai zhalim sescorang yang belum
tentu befouat zhalim.

Sebuah  riwayat  dari  Ibnu  Abbas  RA  menyebut]ran  bahwa
Daud  AS  melakukan  sujud  syukur  atas  peringatan  tersebut,  dan
Rasulullah  SAW  Inelalmkannya  prla  menedadal  apa  yang  telah
dilakukan Daud AS. Bedasalkan ini, dinengnd bahwa sujud ayukur
merupakan  s`mnal  pare  Nali  dan  kedudukannya  sebagai  sunnah
diketahui secara in"fzzwiaafz.r.

6}g;!}§:±   "Dengan    meminta    hambingmu    ifro,"    yalhi,
bisw `aa/z.Az.  »a }.afz.fa  (dengan  permintaan  kambingmu).  Kalimat  ini

disebut  penggabungin  masAdar  kapada  objeknya  (7%ar"O.  Dhanir
h##a.:Mdran##.d#:=msuap=mfro#kez.ig¥
yakni, mz.» A" 'aa `z.Az. a/ kfraz.r (deri meminta kebaikan).

iFefz.gr  IBe/ur:   Fiman  AIlah   SWT,   9`ffifs.J£J3,5  ..Dan,
sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat  itu."
Dikatckan,  Aricz/I.I.fA  dan  fabzf/afAao`.  Tetapi,  tidak  dikatakan,  fAai4/I.z./

®anjang) dan fA#wa/a¢ `,  sebab, huruf wzcf qira`ahnya berat. Tentang
maknanya ada dua pendapat.629 Perf&7»a,  bermakna a/ asAAaab ®ara

sahabat karib). Kedwa, bermakna a[ny;-ry#rtzfacza` ®ara sekutu).

::;£:.dFunigia:a[t4#:±9;butkanoiehA|Mawardidalanhifabtafainys(5/88).



Menurut   saya   (AI   Qurthubi),   ``Pemalmaan   kfocf/afAaa`

dengan s)/!frtzhaa`  (dalan ayat ini)  adalch jauh dari kebenaran.  Para

ulama berbeda pendapat tentang si fat a/ #w/aftia `. Mayoritas ulana
berkata,   "4/  Kfecf/afAaa`   artinya  masing-masing  orang  membawa
dombanya,  dan  kedua  domba  tersebut  disatukan  oleh  satu  orang

penggembala  dengan  mempergunakan  satu  timba  dan  satu  tempat
minun.„

Thawus    berkata,    "4/    kh3f/afAaa`    adalch    any-s);efrczhaa`

@erserikat)."    Akan    tetapi    apa    yang    dinyatakan    Thawus    ini
bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW,

e3 tis:fai :a# p£ i; 'ci£ 'v3 cj#
3±Tlt cat ,cjG;if; ci€§

"Tidak  bolch  diku:mpulkan  antara  yang  texpisch.  dan  tidck

bolch   dipischkan   antara   yang   terhampul,   karena   takut

(mengeluarkan)   zakatnya.   Apa  yang  tercampur   dari   dua
orang,  maka  dikembalikan  kepada  keduanya  dengan  sama
rata. rd30

Dirivaya;flcan    juga,     ``Keduanya     saling     mengembalihan

fre/ebz.fea##}ia. " Tidak boleh ada kelebihan dalam akad serikat.

Dan,     hukum-hukum     a/    *fo%/fAczA     ®ercampuran    harta)

teljabarkan dengan jelas di dalan kitab-kitab fikih.

630 |R.  AI Bukhari dalam pembahasan tentang Zakat, bab:  Tidak Dikumpulkan

Antara yang Terpisali,  dan Tidak Dipisahkan Antara yang Terkunxpul  (1/252).  AI
Bukhari dalani pembahasan tentang Tipu Muslihat, bab: Nomor 3. Abu Daud dalam
pembahasan tentang Zakat, bab: Nomor 5. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang
Zakat 4. An-Nasa`i dalarn pembahasan tentang Zakat, 5,  10,  12. Ibnu Ma].ah dalam
pembahasan tentang  Zakat  11,  13.  Ad-Darimi  dalam pembahasan  tentang  Zakat,
bab: Nomor 8. Imam Malik dalam pembahasan tentang Zakat (1/259). Imam Ahmad
dalamj4/"ur#ad(1/12).



Imapl  Malik  dan  para  sahabatnya  serta  sekelompok  ulama
berpendapat  tidak  wajibnya  zakat  bagi  orang  yang  pada  barian
hartanya belum  sampai kapada batas wajibnya zckat.  Ar-Rabi',  Al-
Laits dan sekelompok ulama di antaranya inani Syafi'i belpendapat,
"Jika pada harta keseluruhannya sudah sampal kapada batas wajibnya

zakat, maka wa].ib hukumnya mengeluarkan zakatnya."

Imam   Malik   berkata,   "Jika   salah   seorang   pemilik   harta
tersebut  hendak  mengeluarkan  zakatnya,  maka  hendaknya  mereka
mengembalikan    harta    mereka    masing-masing,     sebab     teljadi

perselisihan hukum dalam kasus ini. Hal itu sama dengan hukum yang
ditetapkan scorang hakim yang nana hukum masalch tersebut masih
diperselisihkan."

LKeeapaf  ,Bedus:  Finan  Allah  SWT,   u3¥; 8S   ;;i;g    Gal
"Sebahagian mereka berbuat zhalim kapada sebchagian yang lain,"

yakni  berbuat  lalim  dan  sewenang-wenang.    {j;3  i;:`:  &jt  Y€£
¢}=}}jti).`Kecualiorang-orangyangberimandanmengerjakanamat
yq»gsAa/I.A,"merekaitutidakakanpemahmenzhalimisiapapun.Sjjy'

F± g  "Dan  amat  sedikitlah  mereha  ini,"  maltswhya  orang-orang
shalih   tersebut,   yalmi   w   ga/z.I./zf»   A%m,    dan   lafazh   lf     adalali

tanbahan.  Ada  yang mengatakan,  "C    bemakna  cz/-/czcJzz.z.7!a  (yang)

dan  dengan  demikian   susunannya  adalah   wa   g¢/z.z./I/7€   a/-/adzz.i.»¢

hum.„

Umar  RA  mendengar  seseorang  berkata  di  dalam  doanya,
"Allahumma iti `alnii min  `ibaadika al qaliil (Ya, A1:1aln, jaldikandch alai

temasuk   golongan  hamba-hamba-Mu   yang   sedikit)."   Umar   RA
bertanya  kapadanya,   "Mengapa  kamu  berdoa   demikian?"   Orang
tersebut  menjawab,  "Saya  inrin  sebagainana  fiman-Nya,   &9€]`t Y€£

i£€3j;:y'€+ij:£l{i*3{££l:Keczfa/I.oro»g-ora»gy¢»gbe7i.m¢„dr»



mengerjak4I.  anal  yang  shalih,  dan  anal  sedikitlah  mereka  ini'."
Umar RA berkata, "Semua orang lebih pahan agama Islam daripada
Umar!„

iKeJin¢ Be/us:  Firman AIlal SWT,  iffi tfi $3`: grj "Da„
Doud  mengctahwi  bahwa  Kani  mengoyinya,"  yalmi  ibtalalnaaha,
bemakna Kami mencobanya dengan ujian.  Lafazh  SJ;?j   bennakna
a);gama ®erkeyakinan). Abu Amni dan AI Farra` berkata,63] "Z7!cI#ma

belmakna q}^ga»a ®erkeyakinan)." Hanya saj a, AI Farra` menj elaskan
kembali  bahwa  pada  perkara  yang  pasti  azA-zAa7f»«  bemakna  a/

);agz.z.« (yakin).

Qira`ah,  ifi dengan tasydid »z/»  dan  sebelumnya to` tanpa
tasydid.   Umar   bin   AI   Khaththab   RA   membacanya   demikian,

/¢#¢##a.ati#   dengan   fa`   dan   tasydid   7®##.   Tasydid   pada   ]®w#6j2
berfungsi sebagainana kalinat hiperbola. Qatadah, Ubaid bin Umair
dan  Ibnu  As-Sanaiqa`  membacanya  demikian,  Faf&»aczA%  dengan
tanpa tasydid pada keduanya.633 Ali bin Nashr meriwayatkan dari Abu
Amr  bahwa  yang  dinaksud  dengan  ujian  tersebut  adalah  kedua
Malaikat yang masuk menemui Daud AS.

jElce"am  BCJus:   Ada  yang  mengatckan,  "Ketika  Daud  AS

memberikan  kaputusan  hukum  antara  keduanya  di  masj.id,   salch
seorang dari keduanya memandang temannya seraya tertawa, tetapi,
Daud    AS    tidak    memaharninya.    Maka,    keduanya    bermaksud

63` Lib. Ma 'an|. ,4/ gwr`aH, karya AI Fana` (2/404).
632  g|.ra `aA 0Ta#a##aa4w) dengan fa`  dan tasydid #wn!  adalah g!.ra `aA  yang tidak

mwfawafl.r,  telah disebutlcan oleh An-Nuhhas  dalam J'rc}b .4/ gwr`aH  (3/461),  dan
IbnuAthiyyahdalam.4Jh4lwfaarr¢r4/Wra/.Zz(14/26).

633 gz.ra `afa dengan fa ` dan ### tanpa jap;dz.d adalah juga qz.ra `afa aneh (ryadz) dan

tidak mwfow;afty  sebagaimana yang disebutkan dalam 4/ A4lwAfasab karya Ibnu Jinni
(2/232) dan telah disebutlcan An-Nuhhas dalan A4la 'a#I. A/ gwr `a# (6/103), dan J'rab
4/ g"r`a" (3/461), dan Ibnu Athiyyah dalam 14/ Mwfearrar A/ Wa/.I.z (14/26).



menjelaskannya. Keduanya pun naik ke langit di hadapan Daud AS.
Seketika   itu   Daud   AS   mengetahui   bahwa   Allah   SWT   sedang
mengujinya, dan menberinya peringatan dengan ujian tersebut.

Menurut saya (AI Qurthubi):  Dalam ayat AI  Qur`an tidck
ada yang mengisyaratlran bolehnya pemberian kaputusan hukum  di
Masjid, kecuali ayat ini, sejumlah ulama berdalil dengarmya mengenai
diperbolehkarmya  menberikan  kaputusan  hukum  di  mas].id.  Akan
tetapi,   sebarian   ulama   uli   antaranya   iran   Syafi'i-   tidak
membolehkan menberikan kaputusan hukum di masjid,  sebab Daud
AS  menahan  keduanya  di  tempatnya  dan  memberikan  kaputusan
huktmnya di sana.

inam  Syafi'i juga berkata,  `Hendaknya berlalu  dari Masjid
dan   perri   ke   tempat   penberian   keputusan   hukum."   Padahal,
Rasulullah  SAW dan para sahabatnya biasa memberikan kaputusan
hukum  di  masjid.  ham  Malik  berkata,634  `Temberian  keputusan
hukum   di   masjid   sudah   lama   dilakukan   orang   dalan   banyalk
urusamya,  dan  tidak  mengapa  sekalipun  sedikit  kurang  beradab."
Asyhab berkata, `Hendalmya memberikan kaputusan di rumah dan di
mana tempat yang disukai."

jFc£#j#fa jBcfas :  Imam Malik berkata, "Para Khalifah biasanya
membuat  kaputusan  sendiri.  Sosok  yang  pertana  kali  mengangkat
seseorang  menjadi  halrim  adalah  Mu`awiyah."  hiam  Malik  juga
berkata,  "Hendaknya bagi hakim meminta pendapat ulanra sebelum
menetapkan kaputusan hukum."

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Tidak dibenarkan mengan8kat
seseorang   menjadi   ha]rim   kecuali   dengan   syarat   orang   tersebut
mengetahui    riwayat-riwayat   yang   lampau,    berkenaan   meminta

634Lih..4ftham,4/gwr`an,karyalbnuAIArabi(4/1638).



pendapat  para  ahli  dalam  bidangnya  dan  hendaknya  seorang  yang
sabar,  bijaksana dan bersih."  Umar bin Abdul  Aziz menambahkan,
"Hendaknya seorang yang wara' ."

Imam      Malik      berkata,      "Hendalmya      scorang      yang
belpengalaman dan mengerti  trik tipu daya orang jahat.  Hendaknya

pula mengerti syarat-syarat menj.adi hakin. Hendaknya mengerti apa
yang  hanis   delam  berbahasa  Arab,   sebab   sering  teljadi   sebuch
keputusan hukum berlaku berbeda bergantung kepada kalimat  yang
diucapkan, berupa kalimat tuduhan, ikrar, kesaksian dan syarat-syarat

yang   berkaitan   dengan   hak-hak   si   penerima   keputusan   hukum.
Hendaknya,  sebelum  menetapkan  hukum,  seorang  hakim  berkata,
"Apakah   Anda   masih   mempunyai   sanggahan?"   Jika   terdakwa

menjawab  tidak,  maka  hakin  bisa menetapkan  hukumnya.  Sebuch
sanggahan  tidck  dapat  diterima  setelch  ketetapan  hukum  kecuali
dengan bukti yang kuat."

Masih   banyak   lagi   syarat-syarat   dan   ketentuan   menjadi
seorang hakin  serta syarat-syarat dan ketentuan dalam memberikan
kaputusan hukum terhadap pendakwa dan terdakwa.

Kedelapan Belas .. F±rman AI\ah SWT, #±;i:i:A6   "Maha dia
memz.#fa   cI"p##   fapada   rwftcz"7i)/a. "   Ulana   ahli   tafsir   berbeda

pendapat tentang dosa yang karenanya Daud AS memohon ampunan,
ke dalam enam pendapat: Perfczma, memandang wanita non muhrim
hingga puas.

Sa'id  bin  Jubair  berkata,  "Ujian  yang  diterima  Daud  AS
berupa pandangan terhadap wanita non muhrim."

Abu  Ishak  berkata,  "Daud  AS  memandangnya  tidak  hanya
sekali.   Alhasil,   pandangan   yang   pertama   adalah   miliknya   dan

pandangan  yang kedua  adalah dosa baginya." Kedw¢,  perbuatannya



mengirim  suami  wanita  tersebut  ke  perang  Tabut.  Kefz.gz7,  bemiat
menikahi  wanita  dinaksud  jika  suaninya  mati.  Kee»zprf,  Auriya
sudah melamar wanita dimaksud.  Saat Auriya pergi bertugas, Daud
AS  datang melamamya  dan menikahinya dan itu terjadi,  schab dia
seorang   pembesar.   Perbuatannya   tersebut   telah   menyiri8hilkan
kesempatan Auriya.  Karena itu Allah  SWT mencelanya,  schal> jika
Auriya  tidak   diberangkatkan  tentu   dia   yang   akan  menikahinya.
Padahal Daud AS telal beristrikan 99 wanita. Ke/I.rna, Daud AS tidak
bersedih hati  atas  kematian Auriya,  sebagaimana pula tidak pelnah
bersedih  atas kematian prajuritnya dan kemudian menikahi ishinya.
Allah SWT mencela perbuatarmya tersebut. Di samping itu, dosa kecil

yang  dilakukan Nal]i  edalah besar dalam pandangan-Nya.  Keezzam,
memberikan  kaputusan  hukum  tanpa  mcndengal.kan  alasan  lawan
setermya.

|bnu AI Archi635 berkata, "Barangsiapa yang belpendapat dosa

yang  dilakukan  Daud  AS   adalah  membedran  sebuah  kaputusan
hukum  tanpa  terlebih  dahulu  mendengarkan  alasan  pinch  kedua,
adalah  tidak  dibenalkan  terhadap   seorang  Nabi.   Demihian  pula

pendapat   yang   menyebutkan,   Daud   AS   mengirim   pasukamya
berperang agar mati di dalamnya. "

Adapun   yang  berpendapat,   bahwa  Daud  AS   memandang
seorang wanita hingga puas, bagi saya bagainanapun hal itu adalah
tidak  dibenarkan.  Sebab  pandangan  syahwat  demikian  tidak panfas
dilakukan oleh para wali-Nya yang menghabiskan hari-harinya untuk
beribadah kapada-Nya.  Bagaimana pula  dengan  seorang Nabi  yang
merupakan  perantara  pembuka  tabir  keghaiban  ilmu-Nya  terhndap
makhluk-Nya!."

635 Lib. j4Aham 4J gHr`an (4/1638).

CD



As-Suddi  meriwayatkan,  dari  Ali  bin  Abi  Thalib  RA,  dia
berkata,  "Jika  saya  mendengar  ada  seseorang  yang  berkata bahwa
Daud AS  mendekati wanita dengan  cara haram,  pastilah  saya akan
cambuk  dia  sebanyck  160  cambukan.  Sebab  hukum  Aczdd  cambuk

terhadap penuduh manusia biasa tanpa bulcti adalah 80 kali cambukan,
dan terhadap penuduh  seorang Nabi  adalah dua kali  lipat darinya."
DemikianpulayangdisebutkanolehAIMawardi636danAts-Tsa'labi.

Ats-Tsa'1abi berkata,  "AI  Harits  AI  A`war berkata,  dari  Ali
RA:  Barangsiapa  yang  meriwayatkan kisah para  chli  kisah  tentang
nabi  Daud  AS,  dan meyakininya  demikian,  maka  saya  hukum  dia
dengan hukuman dua kali lipat, sebab dia telah bercerita tidak benar
tentang  seseorang  yang  telah  dian9kat  derajatnya  oleh  Allah  SWT
sebagai aplikasi rahmat-Nya dan dalil-Nya di muka bumi."

Ibnu AI Arabi berkata,637 `Riwayat ini tidck benar datang dari
Ali RA.„

Jika   ada   yang   mengatakan:   bagainana   pula   hukumnya
menunt linda?"

Kami jawab:  Siapa yang berkata seorang Nabi telch belzina,
maka  dia harus  dihukum  mati.  Jika  tuduhan tersebut  lebih rendah,
seperti   memandang   dan   menyentuh   wanita,   maka   para   ulama
berselisih pendapat tentang hukumnya. Jika dia berkata dengan yakin,
bahwa    Nabi     tersebut    berbuat    demikian,     maka    saya    akan
membunuhnya.  Perkataannya  tersebut  telch  mengeluarkarmya  dari
hukuman f¢ `zz.r qukuman penjeraan yang bentuknya sesuai adat) yang
semestinya didap atnya.

6:6_ LIL Tar isir AI Mawardi (5189).
631 Lib. Ahkam AI Qur`an (41163&).



Adapun  perkataan,  `Matanya  tidak  sengaja  tertuju  kapada
scorang  wanita  yang  sedang  mandi  telanjang,   ketika  wanita  itu
mengetahui  ada  yang  melihatnya  dengan  sigap  dia  menguraikan
rambutnya  dan  menutupi  tubuhnya,  maka  yang  demikian  ini  tidak
mengapa menurut ijma ummat Islam. Sebab itu adalah yang pertana
dan tidak sengaja dan tidak berdosa pelakunya,  dan Daud AS  tidak
mengulangi pandangannya.

Adapun  perkataan,  bahwa  Daud  AS  berniat  jika  suaminya
wafat  maka  dia  akan  menikahinya,  maka  yang  demikian  ini  tidak
mengapa, sebch niathya tersebut tidak menyebabkan suaminya mati.
Adapun pelkataannya, bahwa Daud AS melamar wanita yang sedang
dalam lamaran Auriya adalah tidak benar dan tertolak oleh AI Qur`an
dan riwayat-riwayat ulama ahli tafsir.

As]hch meriwayatkan dari haam Malik, dia berkata, "Sebuch
riwayat  menyebutkan  bahwa  seekor  burLmg  merpati  berbulu  emas
masuk ke kamar Daud AS dan bertengger di dekatnya. Saat Daud AS
melihatnya,  dia  taky.ub  dan  berusaha  meraihnya,  sebab  jangkauan
tangarmya dekat dengan burung tersebut.  Merpati  emas itu mundur,
den Daud AS mencobanya sekali lagi. Hingga kemudian burung itu
terbang,  dan  pandangan  Daud  AS  mengikutinya  hingga  tertunpu

• kapada   scorang   wanita   berambut   panjang   yang   sedang   mandi.

Riwayat yang sampai kapada saya j.uga menyebutkan bahwa Daud AS
bersujud selama 40 malam dan dari air matanya yang jatuh di bumi itu
menumbuhkan rerumputan. "

Ibnu AI Arabi berkata,638 `Terkataan ulama ahli tafsir bahwa
seekor   burung    masuk    ke   kamamya    dan    Daud    AS    hendck
menangkapnya  lalu  mengikutinya  dengan  pandangannya,  perbuatan

638Lih.,4ham.4Jg#r`a#(4/1636).



ini   tidaklah   mernbatalkan   ibadah   yang   dikeljakannya.   Perbuatan
tersebut   adalah  perbuatan  yang  dibolehkan.   Terutana,  perbuatan
tersebut  halal  mutlak.  Daud  AS  mengikuti  burung  tersebut  dengan

pandangannya adalah karena `dzat' burung tersebut dan bukan karena
cantiknya,   sebab   tidak   bermanfaat   baginya   kecantikan   burung
tersebut.  Adapun orang-orang yang menyebutkan kecantikan burung
tersebut dengan take.ub, itu dikarenakan kebodohan mereka. Riwayat

yang menyebutkan burung tersebut berbulu emas, itu adalah anugerah
Allah  SWT  sebagainana  yang  disebutkan  di  dalam  sebuah  hadits
shahih, "Suatu hart Ayyub AS mandi dalam keadaan telanjang. Tiba-
tiba drlihatnya seseorang terjatuh karena mengejar seekor belalang
emas.   Ayyub   segera   menutupi   belalang   emas   tersebut   dengan
bc[junya.   Allah  SWT  berfi:rman  kepada:nya.   'Hal  Ayyub,  tidalckch

alkxp   kekayaan  yang   telah  ALku  berikan  kepadc[mu?'   Ayyub   AS

berkata, 'Saya tidck pernch merasa cu,hLp untuk selalu mendapatkan
berkat_Mui..£39

AI Qusyalri berkata, `Daud AS bemaksud mengambil burung
tersebut untuk dihadiahkan kapada anaknya yang masih kecil, tetapi,
burung  itu  terbang  dan  hinggap  di  jendela."  Demikian  pula  yang
dikatakan     Ats-Tsa'labi,     sebagainana     yang     telah     dijelaskan
sebelurmya.

iKcsembz./¢» Be/as: Fiman AIlah SWT, Ci6ij B5 3= "Ja/%
menyungkur rulou dan bertoubat," yalmi lcharra s aajidaa rneayu]ngSan
sujud. Sebutan ruku sering dipergunakan untuk makna sujud. Seorang

penyair berkata:

639 HR. A| Bukhari dalam pembahasan tentang Mandi, bab: Nomor 20, dan dalam

pembahasan tentang  Para Nabi,  bab:  Nomor  20,  dan  dalam pembahasan tentang
Tauhid, bab: Nomor 35. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Mandi, bab: Nomor
7. Ahmad dalam i4/ Mz4r»ad (2/314).



IIta terjatwh di atas wajch:nya terslyed (raaki` aa)

Dan bertoubat kapeda AIlah deri setiap dosa64°

Ibnu AI Arabi berkata,64]  `Tidak ada perselihan pendapat di
antara ulama bahwa yang dinaksud dengan ruku  di  dalam  ayat  ini
adalah  sujud.   Sujud  bermakna  mencondongkan  tubuh,   dan  mku
mcmbungkukkan  tubuh.  Masing-masing makna  ini  dapat  menerima

yang lain. Maka, sujud disebut juga ruku."

AI Mahdawi berkata, `Ruku mereka adalch sujud Qcita)." Ada

yaLg mengatakan,  `Tidak,  tetapi  sujud  mereka  adalah ruku  (kita)."
Muqatil berkata,  "Awalnya ruku lalu menyungkurkan  diri bersujud,

yalmi ketika merasa telah berbunt salah, Daud AS ban9kit shalat lalu
dari n]ku menuj.u sujud, sebab keduanya bermakna membungkuk."

66ijt`Da»berfaztbaf,"yaknimemohonanpunataskesalahan
dan kenbali  kapada hukum-Nya.  AI  Husain bin AI  Fadhl berkata,
"Abdullah bin Thahir,_dan dia itu waliyullal, bertanya kepada saya

tentang  fiman-Nya:   B5  =   "/a/w  men)/I.#gfa„  rzfha,"  apakah
seorang yang mku disebut menyun8lmr.  Saya berkata, "Tidak." Dia
berkata, "Ialu, apa malma ayat ini?" Saya berkata, "Menyun8kurkan
diri bersujud, setelah sebelumnya ruku."

iKed«¢  P«/izA:  Ulama  berselisih  pendapat  tentang  sujudnya
Daud  AS  ini,  apakah  sujud  tersebut  termasck  sujud  pengagungan
sebagainana yang diperintahkan di dalam AI Qur`an atau tidck? Abu
Sa'id AI Khudri meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullch SAW di
atas  mimbar membaca  ayat:  f5)i c53 ¢t#~b' e;;;      "S%aad,  de7#z. i4/

gzlr`aH  )/a#g  memp!in)/az.  keagti#gr#"  (Qs.   Shaad  [38]:   1)  sampai
kapada  ayat  sajadah,  Rasulullah  SAW  turun  dari  mimbamya  dan

=\SL#Ahi#m#&g:gE(4#\fi6S#9fzMOwardi(5189).



bersujud.  Orang~orang  pun  bersuj.ud  meneladani  Rasulullal  SAW.
Pada hari  lairmya,  Rasulullah  SAW  membaca  ayat  yang  sana dan
orang-orang     bersiap-siap      orczfap;aH#czza)642     hendak     bersujud.

Rasulullah   SAW   bersabda,   "4ya[f   sw/."d   fersebwf   czda/aft   s#/.nd

toubatrya Nabi (Doud AS) , tctapi aku sudch melihat kalian bersiap-
sz.a!p  Ae»dak  sef/.«d. "  Rasulullah  SAW  tunm  dari  mimbamya  dan

bersujud."643 Teks hadits ini milik Abu Daud.

Di   dalam   S%aAz.A   4/   Bzfftarz.   dan   Kitab   Hadits   laimya

disebutkan,  bahwa  Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Surah   j=  bukanlal
tempat  untuk  sujud  (tilawah),  tetapi  aku pemch  melihat Rasulullch
SAW bersujud saat membaca ayat ini.'"

Diriwayatkan  pula  dari  jalur  periwayatan  lain,   dari   Ibnu
Mas'ud RA, dia berkata, "Surah  j= adalah surah peristiwa taubatnya
seorang   Nabi   @aud   AS),   dan   tidak   ada   sujud   (tilawah)   di
dalamnya.'rfu5   Dari  |bnu  Abbas  RA  dia  berkata  bchwa  ayat  ini
merupakat ayat sajadah taubatnya scorang Nabi @aud AS) dan Nabi
kalian 04ulammad SAW) serta siapa-siapa yang mene|adaninya."646

Ibnu  AI  Arabi  berkata,647  `Menurut  saya,   ayat  ini  bukan
merupakan  tempat  sujud  (tilawah).  Akan  tetapi,  Rasulullah  SAW

642  At_Tdsyarmuz..  at-ta`aahhub,  at-tahayyu`  dan  al  isti`dad ®ersiap-Sivp| `]atulf

melalikan sesuatu. Diambil dari malma lebar dan sisi sesuatu. A/ Mus)/¢»nzz adalah
seseorang yang tidak tenang dalam duduknya dia miring ke sisi tubuhnya. £isa» ,4/
'Arcaa3bfin.tn;bs:aD"a#iniamperfuchasantentangshalatbab:Bersujudpadasurah

Shfrd%i°A|6£En£#:Lob);hasantentangsujud,bab:nomorl61;dandalam

penhoahasan tentang para Nabi,  39. Abu Daud dalam pembahasan tentang Shalat,
bab:  Bersujud  Pada  Surah  Shaad  2/60.  Ad-Darimi  dalam  pelribahasan  tentang
Shalat, bab: Nomor 161. Ahmad dalam j4J Mus#ad (4/1640).

645Disebutkan|bnuAIArabidalam,44hami4Jgwr`a#(4/1640).
646 Ibid.
61J  Ibid.



bersujud   setelah   menbaca   ayat   ini   dan   kita   pun   hendaknya
melakukamya karena meneladani beliau. Makna sujud pada ayat ini
bahwa Daud AS  bersujud merendahkan  diri  di  hadapan Tuhannya,
mengakui dosanya,  dan bertaubat atas kesalahannya.  Jika seseorang
hendak bcrsujud pada ayat ini, hendaklah dia melakukannya dengan
niat  saperti  ini,  senoga  Allah  SWT  akan  mengampuninya  demi
kehormatan nabi Daud AS yang diteladaninya. Sama saja apakah kita
mengatakan balwa hal itu syariat sebelum kita atau syariat untuk kita,
tetapi, yang I-elas bertaubat dengan bersujud adalah disyariatkan bagi
setiap individu pada setiap nasa. 7ya//aaAef a '/am. "

IEedzfa PziJzfA Jgdrfu:  Ibnu Khuwaizimandad berkata,  "Firman

AIlalswT,6£fj¥533'hafume»)q.»ghars«/-"ddr»berfa"a".''Di
dalan ayat ini terdapat dalil tidak diperbolehkannya mengun8kapkan
rasa eyrtmir dengan bersujud sonata. Sebab di dalam ayat disebutkan
mku   dan  bersiijud.   Dipelbolehkan   mengun8kapkan   rasa   syukur
dengan dua kali nihi, tctapi tidak hahya dengan sujud saja Qarus
dengan   ruku   penebcmah).   Tidak   ada   sebuah   riwayat   yang
menyebutkan  Rasulullah  SAW  dan  Ulana  setelahnya  melakukan
sujud syuh]r. Jika menang Rasulullah SAW atau Ulana setelahnya
melakukannya tentu  riwayatnya  sampai  kapada  kita,  sebab  unrmiat
umumnya mcmbutuhkan kapada perintah tersebut dan sebagai upaya
fagarmfb (mendekatkan diri) kapnda Allah SWT.

Menurut saya (AI Qurthubi), "Disebutkan dalam Sci#¢# JZ}7!w
"aja4  dari  Abdullah  bin  Abi  Aufa  RA  bahwa  Rasulullah  SAW
mendirikan  shalat  dua  rakaat  pada  hari  terbunuhnya  Abu  ]ahal.648

648 ER  |bnu Majah da|am pe|hoahasan tentang Menegakkan Shalat dan  Sujud

Syukur  (1/4445).  Dalam 4z-Zowa `Zd disebutkan,  "Pada  sanad hadits  ini terdapat
rsa`ZSzz'.   Saya  tidak  mendapati  ulama  hadits  yang  menilainya  positif  maupun
negatif. Juga Salmah bin Raja'. Ibnu Ma`in menilainya lemah.  Ibnu Adi berkata,
`Riwayat haditsnya  tidak  menpmyai pendukung."  An-Nasa`i  berkata,  "DAcz `z/'.



Diriwayatkan  dari  hadits  Abu  Bakar  RA  bahwa jika  datang  berita

yang    menggembirakan    hati    Rasulullah    SAW,    beliau    segera
menyun8ln]r  bersujud  bersyukur  kapada  AIlah  SWT.649  hi  adalah

pendapat haan Syafi'i dan ulama lalnnya.

iKGd#¢ P«/zfA Dzf¢: At-Tirmidzi dan ulama ahli hadits lainnya

meriwayatkan,  dan redaksi hadits bukan milik At-Tirmidzi,  "Bahwa
seorang  lelaki  Anshar  pada  zaman  Rasulullch  SAW  shalat  malani
denganbertiraikansebatangpohonmembacasurah,JjJfc,3¢l:jrb'C;i;
'Shaad, demi AI Qur`an yang mempunyai keagungan'. " TLctlka sar][xpdi

kepada  ayat  sajadah,  1elald  itu  bersujud  dan pohon  di  hadapannya
turut bersujud.  Lelalri Anshar itu mendengar pohon itu berkata, "Ya
Allah, berilah hamba dengan sujud ini pahala yang besar dan berilah
Sayarezekibersyukurkapada_Mu."650

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Ibnu  Majch  meriwayatkan
dalam iKzttzb S#»a»-nya dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Pada saat itu
saya sedang bersama Rasulullah SAW. Seseorang mendatangi beliau
dan  berkata,  "Kemarin  malan  saya  bermimpi,  seakan  saya  shalat
men8hadap  sebatang pohon.  Saya membaca ayat  sajadah,  dan  saya

pun   bersujud,   dan   pohon   itu   turut   sujud   bersama   saya.   Saya
mendengar dia berucap, "Ya Allah dengan sujud ini potonglch dosa-
dosa saya, tuliskanlah pahala bagi saya, dan jadikanlali pahala tersebut
bekal simpanan saya. "

Ad-Daraquthni   berkata,   "Riwayatnya   menyelisihi   para   perawi   yang   dinilai
telpercaya."   Abu   Zur`ah   berkata,   "Sangat   dipercaya."   Abu   Hatim   berkata,
"Riwayatnya   diterima."   Ibnu  Hayyan  mencantLmkannya   ke   dalam  kelolxpok

Pe£9VIL#n¥tsM¥L¥tfr?de{:%a6haditsnomorl394).
65° in At.Tirmidzi da|am pembahasan tentang Shalat bab: Ucapan dalam Sujud

Tilawal (2/472, 473 hadits nomor 579).



Ibnu Abbas RA berkata, "Setelah itu saya melihat Rasulullch
SAW shalat dan membaca ayat sajadah. Maka beliau pun sujud. Saya
mendengar  beliau   menbaca  dalan   sujudnya   sebagaimana   yang
diberitakan lelaki tersebut dari ucapan pohon dinaksud.'rd5t

Ats-Tsa'labi  meriwayatkan  sebuah hadits  dari  Abu  Sa'id AI
Khudri,  dia  berkata,  `Ya  Rasulullah,  saya  bermimpi  seakan  saya
berada  di bawah  sebuah pohon dan pohon tersebut membaca surah
Sfoad.  Ketika  sampan  kqpada ayat  sajadah,  pohon tersebut bersujud.
Saya mendengar dia berucap dalan sujudnya itu,  'y¢ 4//aft  fw/is/aft

pahala sujulha ini, kurangiidh dengannya dosa-dosaku, dan jadikan
akii  hamba  yang  bersyukur  karenanya,  dan  terimalch  slyudku  ivi
sebagaimana  Enghau  menerima  slyud  Daud  AS.`  Laha  Rasulnl]ah
SAW   bedsa;fa  toapade.  saya.  'Apahah   dalam   mimpimu   itu   kamu
berszf/.zfd.?' Abu Sa'id menjawat, 'Tidak, demi Allah, Ya Rasulullah.'
Rziswiullalh SAW bersatrda. "Kamu lebih berhak berslyud dari pohon
fersebzfJ. " Kemudian Rasulullah SAW membaca surah S%aad sampai
kapada ayat  sajadah dan Rasulullah SAW pun bersujud lalu berdoa
sebagaimana yang diucapkan pohon tersebut.

IKcdw¢ P«/#A  Tz.gg: Firman AIlah SWT,  th,`S ,'al' fJzi::  "Maha,
Kamz. ¢mpzi7H. bagz.#)/a I.fro, " yalmi kami mengampuni dosanya tersebut.

Ibnu  AI  Anbari  berkata,  ``al,is ,'al' fJzi<  waqaf sempurna.  Kemudian

:e;=£:a;y:;:[6ek;~qaa„f±¥„:±rz,;j„€;a;:ja:„pan„s„:¥„j;a:`;;a::;;;i
o7ia#g-o7ia!#g  };a#g   dw7ifaaha..."   (Qs.   Shaad   [38]:   55)   maksudnya,

b eginilah keadaarmya.

65] in. |bnu Majah dalam RItab Menegakkan, bab: Sujud Tilawah (1/334 hadits

nomor 1053).



Atha`  AI  Kharasani  dan  ulama  lalrmya  berkata,  "Daud  AS
bersujud selama 40 hari hingga tumbul rumput di  sekitar wajahnya
dan  menutupi  kapalanya.  Kemudian  terdengar  suara:  Adakah  yang
lapar  yang  membutuhkan  makanan,   adakah  yang  telanjang  yang
membutuhkan pakalan.  Daud AS  meratap  dengan pilu,  dan rumput
disekitamya bergelora disebabkan panas  yang keluar dari  perutnya.
Allah   SWT   menganpuni   dosanya  dan   menutup   aibnya   dengan
ampunan tersebut. Daud AS berkata, Ya Tuhanku, inilali dosrfu yang
berlaku  antara  aku  dengan-Mu  dan  Engkau  telch  menganpuninya.
Akan tetapi, bagaimana dengan kesalahan yang aku perbuat terhadap
si  fulan  dan  si  fulan bangsa  Israel.  Aku  telah  membuat  anak-anak
mereka yatim dan istri-istri mereka menjanda?' AIlah SWT berfiman,
`Tidck ada seorang zhalim pun yang lepas  dari hisab-Ku pada hari

kiamat.   Aha   akan   memberikan   kekuasaan   kepada   orang   yang
dizhalini  terhadapmu,  dan  memintamu  untwk  memberikan  pchala
scjrgrmw  fepadrH)/a.I  Daud  AS  berkata,  'Demikian  itulah  ampunan

yang   mudah.'   Kemudian   terdengar   suara,   'ycz   Dowd,   anghal/crfa
fepa/am#.'   Daud   AS   mencoba   mengan8kat   kapalanya,   temyata
kapalanya telah melekat dengan bumi. Jibril AS datang mengan8kat
kapalanyasebagaimanamengambilgetahpohondaripohormya."

AI Walid bin Muslim meriwayatkan dari Ibnu Jabir dari Atha`,
AI Walid berkata, "Munir bin Az-Zubair mengabarkan kapada saya,
dia berkata, 'Kulit wajahnya melekat ke tempat sujudnya sedemikian
rupa dengan izin-Nya'. "

AI Walid berkata, "Ibnu Lahi'ch berkata: Daud AS berkata di
da,Laln sNIindnya;. Maha suci Enghau,  air mataku adalah minumanku.

Debu di hadapanku adelch makananku."



Dalani sebuah riwayat dischutkap `Daud AS bersujud selama
40 hari,  den tidak mengan8kat kapalanya kecuali untck mendirikan
shalat wajib.  Daud AS menangis sedenikian rupa schingga rLmput
tumbuh disebabkan air matanya."

Diriwayatkan  secara bersalnbung  hingga  kapnda  Rasulullch
SAW dari riwayat Abu Hurairah RA,  dari Rasulullal SAW betiau
be;rstoda,  "Doud  AS  bersu!jud  selanra  40  madam  hingga  tumbuh
runput  disebabkan air matarrya, semeutara keringnya tertaram ke
bani  dan Doud AS berkata,  'Wallai Twhan.  Daud telah tergelincir
delam kchi:rlaan yang jouhnya amLtara timer dan barat.  Tuham, jika
Engkou ndak mengasihi kelemallan Dand dan mengampuni dosanya,
itu  sanra  dengan  Engkou melyadikan  dosanya  bchan pembicaraan
orang-orang sctelchnya.'  40 tahal keTmrdinm Jibril AS berkata,  'Ya
Doud,ALllahSWTtelahmengampiwikesedihanTnd'.'as2

Wahb berkata, `Daud AS mendengar suara bckata kepadanya
bahwa, Kamu telah diampuni.' Dand AS tidak mengan8kat kapalanya
hingga  Jibril  AS  datang.  Jibril  AS  berkata,  `Mengapa kanu  tidck
mengan8kat kapalamu padalal TLihanu telah mengampuni dosamu?"
Daud AS berkata, `Ya Tuhan, bagainana mun9hin, sementara Engkau
tidak  pemah  menzhalini  seseorang  pun."  Allah  SWT  berfiman
kepadzL IThHl, ``Pergi temvi Dand, dan kardkan kapadanya agar dia

pergi ke kuburan Aurlya meminta maa:frya. ALku clan jadikan Auria
drpaf  mezzde7zgzzr  se"a7znyzz. "  Daud  AS  perri  ke  kuburan  Auriya
dengan mengenakan baju temiHah dan duduk pada kubumya,  den
berkata,  "Hai  Auriya."  Auriya bckata,  "£abbaz.fa  Siapa yang  telch

652 Disebuthan o|eh AI Alusi dalam Jtnd 4J "a 'anz.-nya (7844) dengan malmanya

dari  riwayat  Imam  Ahmad  dan  dari  riwayat  `Abd  bin  Humaid  dari  Yunus  bin
Hibban. Di antara para perawinya pula adalah Abchillah bin Ahmad dalam Ztzwa `z.d
4z-ZztAd dari Muj ahid.

12L



membangunkanku dan memutus kesenanganku?" Daud AS  berkata,
"Saya   saudaramu,   Daud.   Saya   memohon  maafinu,   dahulu   saya

sengaja mengirimmu  agar kamu  terbunuh." Auriya berkata,  "Kirim
saya ke surga dan kamu saya maaflcan."

AI Hasan dan ulama lainnya berkata, "Setelah kesalahan yang
dibuatnya, Daud AS banyak duduk bersana para pendosa dan berkata,
'Kenarilah  duduk  bersama  Daud  pendosa.'  Setiap  kali  Daud  AS

minum, minumannya pasti bercanpur dengan air matanya. Demikian

pula jika makan, roti kering di piringnya menjadi basah disebabkan air
matanya.   Daud  AS   sering  mencampur  debu  dengan  garani  lalu
memakarmya   dan   berkata,   'hi   adalah   makanan   para   pendosa.'
Sebelum kesalahan yang dibuatnya, Daud AS sering bangun sapamh
malam  den  berpuasa  saparuh  siang.  Setelah  itu  Daud  AS  bangun
semalam penuh dan belpuasa  sehari penuh.  Daud AS  berkata,  `Ya
Tuhanku, jadikan dosaku terukir pada telapak tanganku. (Allah SWT
mengabulkannya)  Dan  setiap  kali  membukanya  untuk  mckan  atan
minum  atau  aktifitas  lainnya,  Daud  AS  melihatnya  dan  menangis
karenanya. Jika gelasnya berisi 2/3 air dan saat hendak meminumnya
dia melihat dosanya, dia akan menangis dan air matanya memenuhi

gelanya."

AI Walid bin Muslim meriwayatkan,  "Abu Amm AI Auza`i
menceritakan kapeda saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kedwa
mata  Dand  AS   seperti   dua   buah   geriba  yang   meneteskan   air

(tathrfaan)6S3.    Tetesan    air    berbekas    pada    pipi    Doud    AS
sebaga[inana jika ia menetesi bumi."

653  An-Nath!fu  adal:ch  ash-shabbu  (rn!eunn8),  dan  an-nathfu  edalah  al  qathru

(tetesan air), dan naffia/a aJ macl `w (air menetes), #af4a/a a/ 4wbbw @ijian jatuh satu
persatu).  IvafAa/cz  aJ-fafetzef  (canghir  meneteskan  aimya)  dan  sebagainya.  Bentuk
mudhaa[ri`-nyal yanthifu  dan yanthafu,  nathf;aa  dan  nutharfaa  den nathafaanaa

GB



AI Walid berkata, "Utsman bin Abu AI Atikah mencchtakan
kapada kami bahwa sebuah kalimat yang diucapkan Daud AS sebelum
melakukan perbuatan  dosa,  'Ya Allah, I.angan  en8kau  ampuni  para

pendosa'."   Setelah  perbuatan  dosa  yang  dilakukannya,   Daud  AS
berdoa, "Ya AIlah, ampunilch para pendosa agar karenanya En8kau
anpuni  Daud  bersana  mereka.  Maha  suci  Sang  Pencipta  cahaya,
Tuhanku, aku keluar untuk mencari tabib yang bisa mengobati salahku
dan  semuanya  menunjukkan jalan  kapada-Mu.  Tthanku,  aku  telah
berbuat kesalahan, aku takut jika En9kau tidck mengampuninya akan
menjadi  penyebab  saya  mendapat  siksa  di  hari  kiamat.  Maha  suci
Sang Pencipta cahaya, Tuhanku, jika Engkau sebutkan dosaku, bumi

yang luas ini menjadi sempit bagiku. Jika Engkau sebutkan rahmat-
Mu ruhku kembali kapedaku."

Dalani  sebuah  riwayat  disebutkan,  ``Jika  Daud  AS  naik  ke
minbar,  dia  mengan9kat  tangan  kanannya  dan  men8hadapkamya
kepada para hadirin agar mereka melihat ukiran dosanya.  Daud AS
sering berseru, 'Ya Tuhanku, jika En8kau sebutkan dosaku, bumi yang
luas  ini  menjadi  sempit  bagiku.  Jika  Engkau  sebutkan  rahmat-Mu
ruhku kembali kapadaku. Ya Tuhanku, ampunilch dosa para pendosa
agar karenanya Engkau ampuni dosa Daud bersana mereka'.

Daud AS duduk di atas 7 1embar tikar terbuat dari sabut yang
dilumuri   debu.   Air   matanya   jatuh   terkumpul   di   kakinya   dan
menembus ketujuh lembar tikamya tersebut. Jika tiba hari bersedihnya
Daud AS, seorang penyerunya clan berdiri di jalan-jalan, pasar-pasar,

padang  sahara, perkampungan,  di puncak bukit  dan di mulut-mulut
gua berseru, 'Ketahuilah, ini adalah hari bersedihnya Daud AS. Siapa
yang man menangisi dosanya mcka datang temui Daud dan bantulah

bermakna  tetes  air.  Dan,  a/  gz.rbafu  ftz#f4z#i  bermalma  geriba  meneteskan  aimya
karena tipis atau mengalir atau bocor, £isa# j4/ 'Arab (entri: #affecz/tz).



dia.' Tidak lama kemudian rombongan manusia beljalan dari padang
sahara-padang sahara dan gua-gua. Suara tangis pun terdengar riuh di
sekitar  mimbamya  dan  hewan-hewan  liar  dan  buas  serta  burung-
burung mengerununinya. Orang-orang Israel di sekitamya.

Saat itulch Daud AS merintih dan menjerit. Pada tempat keluar
air   matanya   terlihat   kesan   terbakar.   Semua   orang  'disekitanya
mchangis  dan  menjerit  dalan  satu  kesatuan.  Pada  saat  itu  banyak
orang yang mati di sekitar mimbanya. Sebagaimana yang dikatckan,
Daud    AS    mati    mendadak    pada   hari    Sabtu.    Malaikat    maut
mendatanrinya  dengan  mernarriat  kamalnya  seraya melihatnya  dan
berkata,  'Saya  datang  ulrfuk  mengambil  mhmu.'  Daud  AS  berkata,
Biarkan saya,  sampal saya tunm atau naik.I Malaikat maut berkata,
'Saya tidak dapat berbuat demikian.' En8kau telah menchabiskan hari-

hari,  bulan-bulan,  tahun-tahLm,  dan  demikian banyck pengaruh  dan
nikmarsetelah ini en8lrau bukanlah apa-apa lagi.' Daud AS bersujud

pada sebunh tangga jalan dan wafat dalam keadaan demikian."

Jarak  waktu  antara  Daud  AS  dengan  Musa  AS  adalch  599
tahun. Ada yang mengatakan, "579 tahun dan Daud AS hidup selama
100 tahun.  Sebelum wafat beliau mewarisi  kekhalifinannya kepada
anaknya Sulaiman AS."

]Ked«& p«/wA E7»prf: Fiman Allah SWT,   jar b'J*  ,'al' 6~b'

3if 'S:i{9 "Dan,  sesunggwhnya  dia  mempunyal kedudukan  dekat
pada  sisi  Kami  dan  tempat  kembali  yang  baik."  M:iha][I[i]:rind bin
Ka'ab  dan Muhammad bin  Qais berkata,  "da.S' b'ie .'al' 6,b'   "Dan,
sesungguhnya  dia  memp:unyal  kedudukan  dekat  pada  sisi  Kami,"
edalah   kedekatan   Allah   SWT   kepadanya   setelch   mendapatkan
a"punan. ±\±:    a:±±9 "Dan tempat kembali yang baik," kedua][rya?
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berkata, `Demi Allah, orang yang pertama kali minum dengan gelas

(a/ ha `s#) pada hari kiamat adalah Daud AS."

Mujahid berkata, dari Abdullch bin Umar, "4z-Zw//aa adalch
kedekatan kapada Allah SWT pada hari kiamat."

Dari Mujahid juga, `Daud AS diban8kitkan pada hari kiamat
dengan   ukiran   dosanya   di   tangarmya.   Jika   Daud   AS   melihat
kegoncangan  pada  hari  kianat,  dia  merasa  tidak  mempunyal  yang
dapat menj aganya kecuali memohon perlindungan Allah SWT."

Mu].ahid berkata,  `Daud AS melihat ukiran dosanya dan dia
resali   ketakutan.    Dikatakan   kapadanya,    'Kemczrz./czfa./'    Daud   AS

mendekat, lalu melihatnya kembali, dan ketakutannya timbul kembali.
Dikatakan   kepadanya,    'Keman./ah/'    Daud   AS    mendekat,    lalu
melihatnya  kembali,  dan  ketakutannya  timbul  kembali.  Dikatakan
kapadanya,   'Kem¢rz./CZA./'   Demikianlah,   senakin   mendekat   hingga

ketakutannya hilang dan itulah malma firman-Nya,  da.S' b'i* al' 6~b'

3ft:i 'S:i{± `Dan,  sesunggwhnya  dia  mempunyai  kedudukan  dekat
pada  sisi  Kami  dan  tempat  kenbali  yang  baik'."  Demflhan yang
disebutkan  oleh  At-Tirmidzi AI Hakim,  dia berkata,  "AI  Fadhl bin
Muhammad menceritakan kepada kami, dia bet.kata: Abdul Malik bin
AI  Ashbagh  menceritakan kapada kami,  dia berkata:  AI  Walid bin
Muslim   menceritakan   kapada   kami,   dia   berkata:    Ibrahim   bin
Mulianmad AI Fazari menceritakan kapada kami, dari Abdul Malik
bin Abi Sulainan, dari Mujahid dan dia menyebutkan isi hadits."

At-Tirmidzi   berkata,   "Sudah   lama   sekali   saya   mencoba
memahami   ayat  ini,  tetapi  tidak  terbuka  bagi   saya  maksud  dan
maknanya.   1££3, fug j€  L€j  'ya  I"A&»  ha7»z.,  cepafha7!/¢A  zt7€f"fr  hamz.

adzab  yang  diperuntukkan  bagi  kami'."  (Qs.  Shard  E38]..   16).  Al

gz.zfeffaci  dalam  sebuah  bahasa bermakna asfa-sfe¢fez.I/czfe  lembar buku,



sebab  yang  membuat  saya  tidck  paham  adalah  Rasulullah  SAW
membacakan ayat kapada orangrorang musyrik itu,    ,';=SS <jj ; G<6
<±±±;"Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya hitabnya dari
sebe/clfa haHaH7!);o,"654 dan Rasulullah SAW bersabda kepada mereka,
"Sunggu,h kalian  akan mendapati  semua  amal  perbuatan kalian  di

dalam lembar catatan kalian yang kalian teri:rna dengan tangan kiri. "
Mereka berkata,  " I:£, &€j€ £€j 'y&  rwAa»  hamz.,  cepafha»/oA  w»fzfk
kami  adeab  yang  diperunlukkan  bagi  kami',"  yalmi lerhoal  ca:katz]r\

:=iag=i¥;;l:ath¥.:}{;€¥;Ji££'`£es!5e'"6"j;:":6e#'.';;
"Bersabarlch  alas  segala  apa yang mereka katakan;  dan  ingatlch

Aa[mba! Kamz. Dandytrmg 7»e7»p"nyzzz. Aefafaftzn." (Qs. Shaad [38] :  16).

Setelah   ifu   Allah   SWT   menceritakan   kisch   dosa   yang
diperbuat Daud AS dengan lengkap. Saya berkata dalam hati, "Allah
SWT memerintahkan Rasulullah SAW  agar bersabar atas  apa yang
mereka katakan dan agar mengingat kembali kisah Daud AS, apa yang
dikehendalri dengan kisah Daud AS? Apa kaitannya kisah Daud AS
dengan  orang-orang  mus)rik  tersebut?  Tidak  ada  sebuah  jawaban

yang   menenan9kan   hati   saya,   hingga   suatu   hari   Allah   SWT
mengiThami     saya    bahwasanya    orang-orang    musyrik    tersebut
mengingkari  perkataan bahwa mereka  akan menerima  catatan  amal
mereka dengan tangan kiri.

Di   dalam   catatan   anal   tersebut   dosa-dosa  dan  kesalalian
mereka  disebabkan  memperolok-olokkan  perintah  Allah  SWT,  dan
mereka  berkatay   ?\=j:i jL3T ji:i:i, fug j€  t';  "y¢  r%A&#  ha7»z.,
cepatkanlch unluk ka:nd adzab yang diperuntukkan bagi kami sebelum
Aarz. be7.frisab. " Ejekan mereka ini membuat Rasulullah SAW sedih.

654 Qs. Al Haaqqah [69]:  19.



Karena itu, AI Qur`an memerintahkan Rasulullah SAW agar bersabar
dan mengingat kembali kisch Daud AS.  Adalali Daud AS  meminta
disegerakan agar kesalahannya terukir pada telapak tangamya dan dia
bisa melihatnya. Teljadilah apa yang tejadi dan setiap kali Daud AS
melihatnya hatinya takut dan gelisah lalu menangis hingga gelas di
tangannya penuh dengan air matanya.

Pada kesempatan lain, jika melihat dosanya tersebut Daud AS
menangis hingga menembus 7 1embar tikamya yang terbuat dari sabut
dan dilumuri debu. Daud AS meminta segera u]dran dosanya tersebut
setelah pengampunan dosanya dan setelah jaminannya menanggung
dosa   orang   yang   dizhaliminya,   Allah   SWT   memintanya   agar
menyerahkan   pahalanya   kapada   orang   tersebut   sehingga   yang
dizhaliminya tersebut masuk surga. Padahal, Daud AS adalch kekasih-
Nya, wali-Nya dan Rasul-Nya.  Dengan martabathya yang demikian,
setiap kali melihat ukiran dosanya, Daud AS menangis sebagaimana

yang telali dipaparkan.

Lalu,   bagainana   dengan   musuh-musuh-Nya,   yaitu   para

pendosa  terhadap-Nya  darn  malchluk  ciptaan-Nya?  Jika  disegerakan
menampakkan  catatan  anal  mereka,  malra  mereka  akan  melihat
kekafiran  dan  keingkaran  yang  telah  mereka  lakukan.  Apakah  ada

pengampunan   bagi   mereka?   Dalam   hal   ini   AIlch   SWT   telah

p#-:-;;;i;;-;,:#e::`¥y-m±,#:#6j±y#:i£#
kanu  akan  melihat  orang-orang  bersalch  ketakutan  terhadap  apa

yang  (tertulis)  di  dalamnya,  dan  mereha  berkata,  'Adwhai  celaka
Kant, kitab Apakah in yang tidak meninggalkan yang kectl dan tidak

®ula) yang besar, melalnkan ia mencatat se:rn:un:nya' .'ies5

655 Qs. A| Kchfi [18]: 49.



Kita  melihat  keadann  Daud  AS  yang  tidck  mampu  tchan
melihat  ukiran  dosanya,  padahal  itu  setelah  ampunan  terhadapnya,
sikap kasih dan berita gembira dari AIlah SWT. Telal disebutkan di
dalan hadits, `Ketika Daud AS melihat ukiran dosanya i)ada telapak
tanganliya,  hatinya  menjadi  takut  dan  gelisch  sehingga  dikatakan

a]irman Allah SWT), Kemarz./aA./' Daud AS beranjak mendekat, lalu
melihatnya  kembali  dan  rasa  takut  itu  timbul  kembali,  sehingga
dikatakan,  'Kema!rz./aA./'  Daud  AS  beranjak  mendekat  dan  melihat

kembali  ukiran dosanya dan rasa takutnya muncul kembali.  Sampai
beberapa kali seruan dan Daud AS kian mendekat hingga hilang rasa
takutnya.„

Firman AIal :

tsj3.ta<¥'u'¥£Lr,6{S£F6r¢;fro,'i:i;a±£=;6£35\fu'.
\:J>ti..+±.€\j€f#,&fj±+'c;6ji;a.S{£!:rifd±;c;{;6j=;

©t?l±it¥:#
"Hal Doud, sesungguhnya Kami menjadikan kunu khdif ah

(penguasa) di muka bumi, maka bertlah kaputusan ®erkara) di
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti howa

nofsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan AILah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dart jalan Allah akan
mendapat adrab yang berat, karena mereka melupakan hari

pcrfez.fH#grH. " (Qs. Shaad [38] : 26)

Dalam ayat ini dibalhas lima masalah:



P€rfo7»¢:  Finan  Allah  SWT,   ¢|€tyT L13  `i=±;  a;[=  6£
"Sesungguhaya Kami melyadikan kanu khdiifah toenguasa) di muka

b«mz.,"   yakni   Kami   menjadikan  kanu   seorang  raja   agar  kamu
memerintahkan   kebaikan   dan   men8hapuskan   kemun9karan   serta
menyiapkan kader-knder orangrorang shalih setelahmu.  Pembahasan
tentang    kekhalifahan    dan    hukun-hukumnya    telah    dilakukan
sebelumnya   dengan   panjang   lebar   pada   surah   AJ   Baqarah,656
walhamdulillah.

iKed«" Fiman Allah SWT,  €?:£Lt,t6{S Fi6r "Maha berz./aA
kaputusan  foerkara)  di antara manusia dengan berar,"  yalEri bi al
`czd/ dengan adil. Perintah ini bersifat wajib, dan wajibnya berkaitan

dengan kisah sebelumnya, sebab apa yang telah diputuskan Daud AS
itu   bukanlah   putusan   hukun   yang   adil,   Karena   iou   dikatakan
kapadanya, sctctth lhL. ``Mdka berilch kaputusan foerkara) di antara
manusiadenganberlar,'.6;;P^gs;..Danjanganlahharmmengikuti
Aaw 7fa/set," ya]mi jangan jadikan hawa nafsumu teladan yang kau

{]qiti yang tentunya akan bertentangan dengan perintah Allah SWT,
:rif d€ c; ffi
4//aft,"  yakni  dari

``Karera ia akan menyesatkan ka:mu dari jalan

jalan menuju surga  ,&{ tr' c¢  6ji±€ a.j{ i±
"Sesungguhnya  orang-orang  yang  sesat  dari  jalan  Allah,"  yalrni

:::#o;:fana8dz:;;::g:er=f¥di¥:=y:=±f?€±(#£haz>
" Karena mereka melupakan hari pewhitungan," yalmi lRTe;n:a. rmereha

meninggalkan j alan untuk sampal kepada AIlah SWT.

Maka, fiman-Nya, i;£ ""e/afpaha#, " bermakna tidak berinan
kepada hari hisal], atau meninggalkan anal kebajikan yang kelck akan
dihisab pada hari hisab dan itu bermalma melupakan.

656Lih.TafsirsurahAIBaqarahayat30.



Ada  yang  mengatakan,  `Nikmat  ini  diberikan  Allali  SWT

kapada Daud AS sebab martabat Kenabiamya."

Ada  yang  mengatakan,  `Nikmat  tersebut  diberikan  setelah

pengampunan dosa dan kesalahannya."

iKedg¢:  Dalil  adanya  penetapan  hukum  dan  jabatan  hakin
adalahFirmanAIlahswT,Lr6(SjFbr¢;€y-tj,`i£±;&£I£6£33\fu'.
•$1L>    `.Hat  Doud,  sesungguhnya Kwi mdyadhan harm khalifah

®enguasa) di muka buni. maka beri,lch keputusan ®erkara) di antar_a
ma»zrsz.a  dengr»  adz./,"  dan  firman-Nya,  'fit jJffi  ~L> #; f=j{ ei;
"Dan,   hendaklch   kanu  memutuskan  perkara   di   antara  mereka

xpenuru{ apa yang dituranhan Allah,"6" dar\ f]-Nya;.  'Z±=? 'fe€':Sj\ :).;.'-I =C£>:,\±if{    ``Sapaya kanu mengadili antara manusia dck,3£T

a#¥,;:.{%A,£;'Z#j¥",¥?:ad#58«:I:„:.-oNr¥:g?:'E';
berirram hendaklch kam jadi orang-orang yang selalu menega:mum

(kebenaran)     karena     Allah,     mekyadi     saksi     dengan     adi|.'ies9
Pembahasan tentang masalah ini telah dipaparkan sebelumnya.

jffeeapaf: Ibnu Abbas RA berkata tentang fiman-Nya,  !3\i:J'.

:rifd±c¢g6±;cs#.fg:v`u'afu,r6{SFtrj2;€¥.te,`iifse€!
'Hal Doud, sesunggu,hnya Kant menj adikan kanu lchalif ;ah ®enguasa)

di muka bumi, maka berilch kaputusan ®erhara)  di antara manusia
dengan  adil  dan janganlah  ka:mu mengikuti howa nofsu,  karena  ia
akan  menyesatkan   kamu  dari  jalan  Allah,'   (sedran  A;]]ch  S:WT:
berfiman), "Aku mengirim dua orang yang berseteru kepadamu dan
agaknya kanu lebih condong kapada salah seorang dari keduanya. Di
dalam  dirimu  tidak  ada  semangat  dalani  menegakkan  kebenaran

657 Qs. Al Maa`idal [5]: 49.
658 Qs. An_Nisaa`  [4]:  105,
659 Qs. Al Maa`idal [5]: 8.



sehingga  kaputusan  hukumnya  menguntim8kan  salah  seorang  dari

yang lainnya. Jika kanu bchuat denikian, maka Aku hapus namamu
dari daftar para Rasul-Ku. Setelah itu, kamu bukan apa-apa di mata-
Ku; bukan wakil-Ku di muka bumi dan bukan kekeramatan-Ku."

Ayat ini merupckan dalil temtang wajibnya beriukum dengan
benar dan adil. Hendalmya sebuah kaputusan hukum tidak condong
kepada  salah  seorang  dari  dua  orang  yang  berseteru  disebabkan
kekerabatan atau keuntungan yang didapat, atau sebab-sebab lalnnya
saperti  persahabatan  dan  semisalnya  yang  menyebabkan  lahinya
keputusan timpang. "

Ibnu  Abbas  RA  juga  berkata,   "Sulainan  bin   Daud  AS
menedma  ujian,   sebab  ketika  dua  orang  yang  berseteru  datang
kapadanya untuk meminta keadilan dia condong untLik mcmbenarkan
salah scorang dari keduanya.

Abdul Aziz bin Abi Rawwed berkata, "Sebuah riwayat sampai
kapada  saya  balwa  scorang  halrim  di  zaman  Bangsa  Israel,  pnda

puncak  uschanya  menbuat  kaputusan  hukm  dengan  benar  dia
memohon kapada Allah SWT agar dibed tanda dari-Nya, tanda benar

jika   dia   memutuskan   dengan   benar   dan   tanda   salah  jika   dia
memutuskan   dengan   salah.   Dikatakan   kapadanya:   A4as„#aA   fe
kamarrm.   Ulurkan  tangarmu  ke  dinding,  dan  ukurlah  sehingga

jemarimu   sampal   menyentwh   dinding.   Setelah   itu   buatlah   garis
dengan jemarimu tersebut. Jika ka:rm selesal memberikan keputusan
hukun, kembalilch ke kana:rmu dan ulurkan tangan ke arah garis di
dinding tersebut. Jika keputusanm benar, maka kanu akan mampu
menyeutuhaya. J{ka putusctrmu salch, rna,ka kamu tidak akan manpu
menyenwhnya.
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Dcmikianlah,     keesokan    harinya    dia    beran8kat    untuk
memberikan  kaputusan.  Hakin  bangsa  Isreal  ini  dikenal  adil  dan
benar   dalam   memberikan   kaputusan  hukum.   Setiap   kali   selesal
memberikan kqutusan hukum,  dia tidak akan menyentuh makanan
dan minuman ser[a bertemu kelunganya kecuali terlebih dahulu pergi
ke kanamya dengan maksud garis di dinding tersebut. Jika tangannya
berhasil  menyentuh  garis  di  dinding  tersebut,  maka  setelah  itu  dia
akan beraktifitas  sesuai dengan yang dihalalkan Allah SWT,  saperti
makan, mimin, dan berhubungan dengan istrinya.

Pada suatu hari, ketika dia duduk di meja sidangnya, dua orang
datang menghadapnya. Di delam hatinya berkata bahwa dua orang ini
datang  karena  perseteruan  dan  kini  meminta  putusan  hukurmya.
Kebetulan,  salah  seorang  dari  dua  orang  yang  berseteru  tersebut
adalah   tenannya.   Tinbul   di   hatinya   niat   untuk   membela   dan
membenarkan     sahabatnya    tersebut.     Setelah    keduanya    saling
mengajukan tuntutan dan alasannya, dia pun memberikan keputusan
hukum   sesuai  dengan  niatnya  tersebut.   Lalu,  kembalilah  dia  ke
kamamya sebagaimana biasanya jika selesai membedran keputusan
haktumya.

Sesampainya di kamamya den tangannya hendak menjangkau

garis dinaksud, garis tersebut bergerak dan berpindah ke langit-langit
kamar.   Setelah  sadar  tangannya  tidak  mampu  menjangkau  garis
tersebut, seketika itu dia menyungkurkan diri bersujud, seraya berkata:
Ya,  Allah  aku  tidck  menged  apa  yang  teljadi  ini,  jelaskanlch
kapadaku.

Maka dikatakan kapadanya, "4pafafa fumw "enya#gfaq! baAwcz
Allah  SWT  tidak  mengetahui  isi  hatimu.  Bukankch  karm  condong
untuk   memenangkan    perkara    sahabatmu    dengan    memberikan

Jill



keputusan    hakun    terhadapnya?    Kamu   memang   menginginkan
demihian  dan  Allah  SWT  telch  mengenbalikan  kebenaran  hahaan
kepada yang berhak dan hamu tidak menyukainya. "

Diriwayatkan dari Laits, dia berkata: Dua orang yang berseteru

datang kepada Umar bin Khaththab RA.  Setelah masing-masing dari
keduanya mengajukan tuntutan dan alasannya,  Umar RA menyumh
keduanya pulang. Kemudian keduanya kembali. Sebagaimana semula,

Umar RA memerintahkan keduanya pulang. Keesokan harinya, ketika
keduanya  datang  kembali,   Umar  RA   memberikan  keputusannya.
Umar  RA  ditanya  tentang  alasan  perbuatannya  tersebut.  Umar  RA
menjawab,   ``Keduanya  datang  kepadaku  dengan  perkaranya.   Aku
merasa condong kepada salah seorangnya dan tidak menyukai  yang
demikian  itu,  maka  aku  enggan  menetapkan  hukumnya."  Esoknya
keduanya  datang  kembali,  dan  saya  masih  merasakan  hal  serupa.
Esoknya lagi keduanya datang kembali dan rasa tersebut telah hilang,
mcka saya bisa memberikan keputusan hukumnya.

Asy-Sya'bi  berkata,  ``Teljadi  perten8karan  antara  Umar  RA

dan Ubai RA. Keduanya datang meminta ketetapan hukum Zaid bin
Tsabit RA. Manakala keduanya masuk menemuinya, Zaid bin Tsabit
RA mengisyaratkan kapada Umar RA agar duduk pada alas duduknya.
Umar   RA   berkata,   'Ini   pertanda   kezhalimanmu   yang   pertama.
Dudukkan saya dan Ubai pada tempat duduk yang sama.' Zaid RA pun
mendudukkan keduanya di hadapannya."

jKeJI."¢:      Ayat     ini     merupckan      dalil      tentang     tidak

diperbolehkannya seorang hakim mengeluarkan keputusan hukurmya
berdasarkan ilmunya,  sebab jika para hakim memberikan keputusan
hukumnya berdasarkan ilmunya, mcka dia akan lebih condong untuk
memenangkan kawannya dan men8hancurkan musuhnya berdasarkan



ilmunya  tersebut.  Semakna  dengan  ini  apa  yang  diriwayatkan  dari
Abu Bakar RA, dia berkata, "Jika saya melihat seseorang melanggar

batasan  yang  telali  ditetapkan  AIlah  SWT,  maka  saya  tidak  akan
men8hukumnya sehingga ada bukti yang menguatkan tersebut."

Diriwayatkan bchwa  seorang wanita  datang  menemui  Umar

bin Khaththab RA. Dia berkata kepada Umar RA, "Berikan keputusan
hukun terhadap  saya atas  seseorang,  sebab  engkau mengetchui  apa

yang teljadi antara saya dengannya." Umar RA berkata, "Jika kamu
mau  saya  berscksi  untukmu,  maka  saya  akan  lakukan,  tetapi,  jika
memberikan keputusan hulm maka saya tidak mau."

Di  dalam  S%afez.%  Mcfs/I.in  disebutkan,  dari  Thnu  Abbas  RA,

bchwa   Rasulullah   SAW   memberikan   kaputusan   hukum   dengan
adanya sunpah dan saksi.

Diriwayatkan   juga   dari   Rasulullah   SAW   bahwa   beliau

membeli seekor kuda, dan penjualnya menyangkalnya. Dalan hal itu,
Rasulullah   SAW   tidalk   segera   mengeluarkan   hukumnya,   bahkan
bck;zrfa, " Siapakah yang menyaksikan junl belt saya ini?" KhNIz,@inch
bangkit  berscksi   dan  Rasulullah   SAW  mengeluarkan  hukunnya.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan ulama ahli hadits lairmya,
dantelahdibahassebelumnyapadasurchAIBaqarah.660

660 Lib. Tafsir surch AI Baqarah, ayat 282.



Firman AIlah :

Sij|ij€i;ZTSj{6b'di,`5€fty£C£;Cjci3<tl.S£~fflfc#L'j

6.t#.`gi#i{jz3#i:&9€t#;i©26{6f,Lgr
&L#qu'L'rdj{#©3fi"rfafi-tj€;i¢;<w.fc2

©tj<YILfbiJ5':#plc3±.\:'ri££q
`CDan, Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada

antara keduanya tanpa hikmah, yang demikian itu adalah
anggapan orang-orang kofir, maka celakalah orang-orang kafir itu
karena mereka akan masuk neraka. Patutkah Kami menganggap
orang-orang yang beriman dan mengerjakan anal yartg shalih

sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi?
Patutkah (pula) Kani menganggap orar.g-orang yang bertakwa

sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Ini adalah sebuah
kitab yang Kami turunkan kepadamu per.uh dengan berkah supaya

mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat

pelajaran orang-orang yang mempunyal f i.ldran. "
(Qs. Shaad [38]: 27-29)

Fiman Allah SWT,   EtfijiJ#i; Cj i;3<ty.S £~Cf!t \£I£ L'.r    "D¢#,
Kant tidak menctptakan langit dan buni dan apa yang ada arttara
fed%a»)/cz fcz#pcz Az.haaA," yckni  sia-sia dan senda gurau belaka,  atau

Kami  menciptakan  semuanya  itu  untuk  sebuali  perkara  yang benar
agarmenjadibuktiataskekuasaanKami(g"drof%//aA).#SjtSJ;rth,`:
Ccyang  demikean  itu  adalah  anggapan   orang-orang  kafir,"   ya(kin

sangkaan orang-orang kafir bahwa Allah SWT menciptckan semuanya



itu  dengan  sia-sia.   36{ 6,
'u.if i 'HS   "Maka,  celakalch orang-

orang kofir itu karena mereha akan masuk neraha," lzlha rr"ch:lit:+]m
mereka. Allah kemudian  berfirman,  €+i;:2)1{j€3 {£L2\: &9€fj=Sf ji
"Patutkah   Kami   menganggap   orang-orang   yang   beriman   dan

meHgerjafao#  ama/ );a7cg she/I.A. ''  Huruf mz.7"  pada  lafazh  ;i   adalah

sfoz./clft  dan  susunan  kalimat  sebenamya  adalah  a7Ia!/. `a/w  a/-/adzz.I.7!a

aamanun  wa   `amilun  ash-shaalihaati.,   ifdi\  a,  'd.;±Sfig "Sama
dengan orang-orang yang berbuat kerusahan di muha bumi?"  Aryat
ini menolak akidah kaum A4l#r/.z. '¢fa,  sebab mereka berkata, "Bisa jadi,

para perusak itu layaknya orang shalih atau derajatnya sana dengan
orang  shaih."  Selanjutnya  berfiman,  ?a.gr 6fl-i  jS  "Ko"!.
menganggap orang- orang yang bertakwa sama dengan orang-orang

)/cr#g  berbwaf  ma'sz.af?"  yalmi  menjadikan  para  sahabat  Rasulullch
SAW sama dengan orang-orang kafir. Demikian yang dikatakan Ibnu
Abbas RA.

Ada yang mengatakan, "Ayat ini berlaku umum untuk orang-
orang  beriman  yang  beriakwa  dan  para  pendosa  yang  kafir,  dan

pendapat  ini  lebih  bagus."  Ayat  ini juga menentang  akidah  orang-
orang    yang    menolak    adanya    hari    kebangkitan.    Mereka    ini
berkeyakinan bchwasanya tempat kembali orang-orang taat dan para

pendosa adalah satu dan sama.

Fiman  Allah  SWT,   ¢g  "Kz.fczb,"  yakni  ini  sebuch  kitab.
»ES± SS;\,'::rs! "Kami turunkan kepadanu penwh dengan berkah," ya

Muhammad,      .rJ£+;S,     "S%p&y¢     7%erefaa     7%empe7.frczfz.ha7t,"     yakni

/fyczf¢dflbbczrw# (merenun8kan). Huruf f¢ ` dimasukkan ke dalam huruf

c7cz/. Ayat ini menjadi dalil atas wajibnya mengetahui makna ayat-ayat

AI Qur`an. Juga, dalil atas lebih bagusnya membaca AI Qur`an dengan

fczrzz.I./  (membaca  dengan  pelan  sesuai   dengan  kaidah  tajwid  dan



makhraj) dari membacanya dengan cepat (a/ Aadzdzct)66], sebab tidck

mun9kin merenungi makna AI Qur`an jika membacanya dengan cepat
sebagaimana yang telah kami j elaskan di dalam Kz.f¢b .4f-radzharaA.

AI     Hasan     berkata,     "rach!bbc"     AI     Qur`an     artinya
merenunginya."662        Para        Qari'        umumnya        membacanya,
"/I.);a!ddc]bbczr##''.      Abu      Ja'far      dan      Syaibah      membacanya,

"/z./czda!bba"w"  dengan  fcz`  dan  da!/  tanpa  tasydid,663  dan  ini  ].uga

qira`ah Ali RA. Asalnya adalah "/I.ftz/czd¢bba"#" kemudian salah satu
fcz `-nya ditiadakan agar terbaca ringan.

Sq.\ .\!S}1 ':§£1S "Dan supaya mendapat pelajaran orang-
o7~¢7cg  );cr#g  "empw#)/tzz. jfe.7ia!7c,"  yalmi  orang-orang  yang  berakal.

Bentuk  tunggalnya  /wbbw#.   Bentuk  pluralnya  bisa  pula  demikian

cz/#bbw#,  sebagaimana lafazh bw `s menjadi a!b `us Ocesengsaraan), dan

»« `m menjadi a!» `zfm (nikmat)664. Abu Thalib berkata:

Hati saya cenderung kepadanya memuliakan yang berakaf65

Terkadang bermakna lemahnya akal, demi kepentingan sebuah
syair. AI Kunait berkata,

Pemilik keluarga Nabi mencarimu

Pertengharan di hatiku, dahaga dan lemahnya akof66

66t *4/ J7odztzzw dan cr/ Aadzadz« bemalma memotong den membaca dengan cepat.

Dikatakan, fawwcl )/crfewdzdzz4 ,4/ gwr`a7® fea¢dz¢ (dia membaca AI Qur`an ini dengan
carat),dan wa! )/aAndzdzzf a/ Aadz.I.rs  Aaczdecz (dia membaca hadits  ini dengan cepat)
beEtga:lan saradahu rnewhacanya dengan cepat Lisan Al 'Arab (entri.. Hadzadza).

6_6.2_Lib.Ta;tsirA|HasanAIBashri(Z1252).
663  gz.ra `¢fe  Abu  Ja`far  dan  Syaibah  ini  adalab  gl.ra `czA  mtJ/a!w¢Z}.r  sebagaimana

ya#i:b4us##;aaT(7;Z#;6).A"-ftyrhal.167.
6::_ |bid. Lisan Al 'Arab (entri: labcha).
666  Ibid.



Firman AIlah :

ed"t#j;z:\>©€£jr#£b#1f;I;£g£53\i,c=jj
g=c;5J3c;#i==i:;:i-3!jt±'©:g>(=±±!1

©eee<¥.SeJt>th, a,6J:,;J©?¢`l>=JS=
``Dan, Kami karunickan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah

sebalk- balk hamba. Sesungguhnya dia amat taut (kepada
Twhannya), (ingatlat) Ketika dipertunjukkan kepeda[nya kuda-kuda

yang tenang di waktu berhenti dan cepat wcktu berlari pada waklu
sore. Maka, dia berkata, 'Sesungguhnya aku menywhai kesenangan

terhadap barang yang balk (kuda) sehingga aku lalal mengingat
Tuhanku sanpal kuda itu huang dari pandangan. Bowalch kuda-

kuda itu kembali kepadaku,' lalu ia potong kaki dan leher kuda itu."
(Qs. Shaad [38]: 30-33)

FimanAmSWT,€6iT#£bi:£i{f;ej:£SS3\1,\£=j;"D&„
Kami karahiakan kapada  Doud,  Sulainan,  dia adalch  sebaik- balk
hamba.  Sesungguhnya  dia  amat  tact  ftepada  Tuhannya)."  Sctctch
menyebut nana Daud AS  disebutkan juga mama Sulaiman AS.  €£i
maknanya m«fAz.z. `.  ¢\=£j>{ jjj+£}{j:ij't> g¥ J±j :i    "/r7®grf/aAJ Kefz.ha
dipertunjukkan kepadanya kuda-knda yang tenang di waktu berhenti
dan cepat waktu berlari pada waktu sore. "

j4/  /I.);Cad  adalah  a/  #az./  artinya  kuda.  Bentuk  plural  dari

/.¢wcza!d (yang bagus  sekali)  sebutan untuk kuda yang  carat  larinya.
Saperti kita menyebut /.¢waad ®emurali) untuk seseorang yang suka
memberi.  Dikatakan  ®entuk  pluralnya):  ga"in  a/.woad  acaum  yang

pemurah) dan frfa¢z.//.I.y¢¢d acuda yang sangat capat larinya). J¢ada a7.-



ra/.w/w bz.macz/I.4z. (lelaki yang demawan dengan hartanya), );ey.wwdgJ -

/.#wdra  (mashdar)  den /.ww¢ad  (ism /¢a `z.0.  Disebut  pula  @entuk

pluralnya)  gczwm /.wwd (sebuch masyarakat  yang  dermawan),  semisal
lafazh   g¢cJz¢a/   dan   g"dzw/   @agian   belakang   kepala   antara   dua

telinga).  Huruf wczu disukunkan, sebab ia adalah huruf  `z.J/af. Bentck

plural  lainnya  a/.woad,  cz/.aczw.d,  dan /.w#dczcz`.  Disebut  pula  z.mrcz `czfa

/.crwczczd (wanita pemurah) dan #!'sw¢fa /.wcid (wanita pemurah),  seperti
lafazh #czw¢¢r dan ##wr667 (cahaya). Seorang penyair berkata:

Wanita yang silunya best (shanaa`) , menjaga kemaluannya (syakr)

Dermowan dengan bekal perat dan uratnya urat dermowan66S (wa

al `irq zackhir)

Anda  bisa  berkata,  "SI.r#cza   `wgba!f¢ /.¢wczadc!cz  (kita  beljalan

siang dan malan dengan mengendarai kuda tercepat), dan  `efghafc».»z.

/.awcadrz.»z.  ®entuk  ganda)  dan   `zfgab&a /.fya!adczcz  Q>entuk  plural).
/aadr a//zzrs bermakna kuda yang tumbuh dan berkembang. ya/."zfd#

a)entuk mudhaari `) -/.zf"daA (mashdar) dengan dhanmah, dan/.a!waad
(ism fan`il) dipergunakan untuk bentuk male (mudzakkar) dan female

667 Lih. Ash_shihhah (entri: /.¢i"da).
668  Syair  ini karya Abu  Syihab  AI  Hadzli,  sebagaimana  disebutkan dalam Asfa-

Shthhah dan Lisan Al  'Arab (erhi.. jowada dan syakarar). Imra`ah shanaa`  a]rti]nya.
wanita yang terampil bekelja. ,4/ Js)!¢z. adalah alas tapak sandal. Maknanya di sini,
siku  wanita  itu  adalah  besi  sebagai  alas  tapak  sandal.  4s);-fyadr  adalah  a/ /ar/.,
kemalun. Tentang perkataannya, Wa a/ `!.ng zaa#z.r.

Ibnu   Bari   berkata,   "Tentang   lafazh   ini   ada   beberapa   perkataan.   Perfamcr,
maknanya meskipun lapar dan darah menggelegalc wanita itu tetap saja dermawan.
Ked#¢,   sebagaimana   yang   dikatakan   Abu   Ubaidah,   "Dikatakan   "I.ngw  rfu/a!a!#
z&akfr!" yalmi tumbuh berkembang dalam kedermawanan. Dengan demikian makna
ztza4Az.r adalah seseorang yang tidur dalam kemuliaan. Kefz.gr, makna zclakfej.r adalah
seseorang  yang  sudah  sampai  kepada  keberhasilannya.  Dikatakan,  ba/agfea  a#-
#aba!fw  za4faflar!.!.Az.  yalmi  pohon  yang  meninggi  den  keluar  bunganya.  Keempaf,
4/`Jng   di   sini   I.sin   dari   kalimat   ¢`raqa   ¢r-ra/.w/   adalah   seorang   lelaki   yang
mempunyai urat kemuliaan.



(m# `a"#ats) dari hewan kuda. Bentuk pluralnya/.I.y¢czcJ - ajtyczczd - dan
ajaowiid.

Ada yang mengatakan, "Maknanya 0.I.}JczczcD adalah leher yang

panjang diambil dari lafazh a/.jz.z.d (1eher), sebab kuda yang lehemya

panjang adalah jenis kuda yang molek."

Tentang   makna    ££e+£l{   "Dz.   wakf%   berAe»fz.,"   ada   dua

pandangan669:  Per/amcz,  s%w/ww#wfa¢¢  bermakna  gz.)/aczmt4rfeaa  @erdiri
tegck).  AI Qutabi dan AI Farra`  berkata,  "Makna as fa-S%aa¢!ys7! dalan

lidah  orang  Arab  berinakna  kuda  atau  apa  saja  yang  dian  berdiri

®endapat  pertama).   Makna   senada   diriwayatkan  dari   Rasulullah
SAW,   bahwa   beliau   bersabda,   "Sz.a!pai   }J¢7!g   sclha    /7"e7!/.adz.ha#/

seseorang berdiri (shrfuunaa) tegak foila dia datang) maha bersiap-
si.ap/aft  "asw* Ae #erafra, "670 yakni membiarkan orang-orang berdiri

menyanbutnya. Quthrub juga meriwayatkan demikian. An-Nabi8hch
berkata:

Kand mempunyai Joubah dengan terasnya

Budak-budak yang pintar dan knda-kuda yang tegak (ash-
shawaa[firiry€n\

Ini adalah pendapat Qatadch.

Kedwa, sfewrtyw7!wfea adalah salah sebuah tangannya lebih tinggi

pada ujung kukunya sehingga seakan kuda tersebut berdiri di atas tiga
kaki, sebagaimana dikatakan seorang penyair:

Alif inya tegck (ash-shaf run) , demikan terus seahan

669 Disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (5/91).
670 Perkataannya, sA#rfuw#a!¢ adalah setiap barisan yang kedua kaldnya berdin. Jsm

/cI¢ `I./-nya  sAaa¢#.  Bentuk  pluralnya  sAwgiv##,  seperti  lafazh  gcla`z.d  dan  qw`wwd
(duduk).  Pemaknaan  ini  dan  hadits  disebutkan  oleh  Ibnu  Al  `Atsir  dalam  .4#-
NI87alys#/i:1:edapatdaha]a[\TafisirAIMowardi(519ThFathAIQadir(41605).



BerdiripadatigakakibapencarsH2

Amr bin Kultsum berkata:

Kami biarkan kuda berdiam

Terihat berdiri, terikat kcki-kakinya ¢shrf uunaofH3

Pendapat ini dikatckan oleh Mujahid.

AI Kalbi berkata,  "Sulaiman AS pergi memerangi penduduk
Damaskus dan menang memperoleh 1000 ekor kuda."

Muqatil berkata, "Sulaiman AS mewarisi  1000 ekor kuda dari
ayahnya Daud AS yang didapatnya dari paperangan."

AI   Hasan  berkata,   "Sebuah   riwayat   menyebutkan  bahwa
Seekor kuda bersayap keluar dari |aut."674

Adh-Dhahhak berkata, ``Kuda bersayap dan benikir keluar dari
laut datang menemui Sulaiman AS."

Ibnu  Zaid  berkata,  "Syetan  mengeluarkan  dari  balik  ombck
laut seekor kuda bersayap untuk Sulaiman AS." Demikian pula yang
dinyatakan Ali RA, "20 ekor kuda yang bersayap."

Ada  yang  mengatckan,  ``100  ekor  kuda."  Di  dalam  sebuah

riwayat  dari  Ibrahim  At-Taini  menyebutkan,  "20  ribu  ekor kuda."
Wallaahu a 'lam.

Daud AS berkata (dalam fiman-Nya), g#:i €i :;=i ~3£j\=;'
i,6  53  :;  .`Maka,   Dia  berkata,   "Sesung'gwhnya  aha  n;ekyukai
kesenangan terhadap barang yang baik) sehingga aha lalal mengingat

6]2 Syair hi teldapa,I dalam Lisan Al 'Arab, dan Tar isir AI Mawardi (S/92), dan AI

BakyAIMuhith(713gs).
673  Syair ini bagian dari bahan catataunya.  Lib.  f}Ja!rfe 4/ Mw `a/Jagaf karya Ibnu

An-NIihhas ( 1/99), dan AJ Mwwfaifeab (4/14).
a" I;hi Toysir AI Hasan AI Bashri (al252:).



r#foa#ha. " Maksud aJ-fa¢a!i.r adalch a/ 4foal.J, kuda. Orang-orang drab

sering mengatakamya demikian, menggantikan /¢m dengan r¢ `, Anda
bisa  berkata,  I.#Zam¢/¢f  cr/   `flz.#  (air  mata  bercucuran) /a  I.7ife¢"czr¢f

(maka      tercurahlah);      dan      fr%¢f¢/fw      (menipu)      dan      fa¢clfa7'fw

(men8khianati) bermakna frfoadcl `¢ (tipu daya).

AI Farra` berkata,675 "J4J Kfoaz.r ¢ebaikan) dan a!/ *¢az./ quda)

dalam baliasa orang Arab bermakna satu."

An-Nthhas  berkata,676  "Di  dalani  sebuch  hadits  disebutkan,
•`AI Khailu ma`qnd f i nawaashiihaa ilaa yauni al qiyaaxp_a_h foada

ubun-ubun  kuda terdapat  kebalkan  hingga hart  hianaty'6"  Se;dram
kuda(kfoaz.Odisebutkebaikan(kfe¢z.r)dengansifatdemikianini.

Di  dalam  sebuch  hadits  disebutkan,  `Manckala  Zaid  datang

sebagai  utusan  dengan  kudanya  menemui  Rasulullch  SAW,  beliau
ben;artode, ..Anta Zald al lchair, kamu adalah zaid yang baik."€n8 D±a

adalah  Zaid  bin  Mahalhal  seorang  penyair.  Ada  yang  mengatakan,
"Disebut kebaikan, sebab kuda memberikan banyak manfaat."

675 Lib. Ma 'a#z. .4J g#r`am (2/405).
676 Lib. "a 'a#}. .4J 0%r `a„ (6/109).
677 HR.  AI Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad dan Peljalanan, bab:  Jihad

Wajib  Bagi  Para  Pendosa  dan  Orang  Taat.  Muslim  dalam  pelhoahasan  tentang
Kepemimpimn,  bab:   Pada  Ubun-ubun  Kudr  Terdapat  Kebaikan  Hingga  Hari
REa"t. Lib. AI Jami' AI Kabir (21169).

678 Zaid A| Khail bin Mdelhal bin Zaid Ath-Tha'i, datang set]agai utusan kepada

Rasulullah  SAW  pada tahun  9  H  dan kemudian Rasulullah SAW  menggelarinya
dengan  Zaz.d aJ Kfeal.r.  Ibnu  Syahin  meriwayatkan,  dari jalur periwayatan  Basyir
seorang budak Bani Hasyim,  dari AI A`masy,  dari Abu Wa'il,  dari Abdullah dia
berkata,  "Saat itu kanri  sedang bersama Rasulullah  SAW ketika  seseorang  datang
dan menambatkan kudanya.  Dia berkata,  "Ya Rasulullah  SAW,  saya  datang  dari
jarak 9  farsalch utk menem`iimu untuk bertanya tentang  dun perkara Rasulullah
SAW  bertanya,  "S}.apa  #amam%?"  Dia  menjawab,  "Saya  Zaid  al  Khail."  Bukan,
nama  kamu  adalah  Zal.a  aJ  Kfoal.r,  bertanyalah .... "  Hadits  Nabi.  Dia  ini  seorang
penyair,  khathib  dan derlmwan.  Bergelar Abu Maknaf,  adalah salah seorang  ahli
syair dan penunggang kuda zanran jahiliyah. Berbadan tinggi, gemuk, jasmaninya
serasibagusdankakinyapanjang.Lib.Biografinyadalam,4JJsfaa!ba!fr(1/572).



Di     dalam     sebuah    riwayat    disebutkan,     "AIlah     SWT
menchadapkan   semua  hewan  ke  hadapan  Adani  AS.   Dikatakan
kepadanya, 'Pz./z.fe/¢fa sa/czfe Sflf".' Nabi Adam AS memilih seekor kuda

(a/ /czrcrs).   Dikatakan  kapadanya,   "KehaaftzHmc4  y¢#g  "e"z./I.fe73}J¢,
sejak hint namanya adalch al khair..' Disct}ut al khatl (`]atiik hoda).)
disebabkan kekuatan yang dimilikinya. Disebut a!//tzr¢s (untuk kuda)

disebabkan kemampuannya memburu menembus j arak udara layaknya
singa  yang  melompat  dan  menerkam,  lalu  dengan  kaki  depannya
memotong apa saja dengan cara memukul dan menangkap layaknya
binatang buas.  Disebut  Arab  (untuk kuda),  sebab  setelah Adam  AS
kuda tersebut diberikan kepada Ismail sebagai ganjaran baginya yang

telah membangun pondasi Baltullch, dan lsmail bangsa Arab, seakan
itu  hadich  baginya  dari  Allah  SWT  dan  kemudian  Qcuda)  disebut

Arab."

Lafazh    €i   "fese#cI#gr#,"   adalah   "¢/`w/   (objek)   dalan
sebuah  pendapat  milik  AI  Farra`679.   Dengan  demikian  maknanya

adalah   &cztsa!rfw   fewbbcz   cz/   kfoczz.r,   saya   lebih   memilih   kesenangan

terhadap   kuda.   Ulama   nahwu   lainnya   menganggapnya   sebagai
mashdar  yang  ditambahkan  kepada  objek,  yakni  ¢fobczbf„  cz/  fafoaz.rcr

fewbbcz (saya menyenangi kuda dengan kesenangan yang sangat) yang

melalaikan saya dari mengingat Allah SWT.

Ada yang mengatakan,  "Makna  £{:=i adalch  saya terduduk
dan terlambat." Dikatakan,  "Bcz `z.z."7® "wAz.bbc4#  atau ba `z.I.7"7i  cz¢czbbcz

I.febczab¢cr   adalah  unta  yang  terkena  penyakit   atau  kakinya  patah

sehingga  tidak  dapat  beranjak  dari  tempatnya  dan  hanya  ada  dua

pilihan sehat atau mati."

6]9 Lib. Ma 'ani AI Qur`an (213405).



Tsa`lab berkata, "Dikatakan untck unta yang lelah dan letih,

mwfez.bbw#.   Maka,   maknanya   adalah   saya   terduduk   (lalai)   untuk

mengingat  Tuhanku.  Dengan  demikian,  1afazh   €i  adalch  "¢/`"/
/clfow.  Abu  AI  Fatah  AI  Hamdani  menyebutkan  di  dalam  Kitab  4J-

rz.dy¢#:  ,4feb¢bfw  bermakna  /azz."fw,   1azim  bagiku.  Dari  perkataan

seorang penyair:

Sepertiunlayangbinasakctihaharus.6S°

L±l±±;\> 5£is  g= "Sampal  hilang  dart  pandangan,"  yatmi
matahal tenggelam ke balik gunung adalch kiasan terhadap sesuatu

yang tidak tersebutkan, seperti firman-Nya,   ct?, \£[jJ;' # £}!;£ I
•}<i+'>      " Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan-nya suatu

ma#%fr yang  "e/afap%#,"681  yakni  di  atas  pemckaan bumi.  Orang-

orang Arab berkata, f7cza/I.¢f bcz¢rz.d¢f a)ingin berhembus), maksudnya

jia!a/.czf   ¢r-rz.I.fo   b¢czrz.dcrfo   (angin   dingin   berhembus).   Firman   Allah

SWT,   'FSpl  5±    T<.}..  -qS  "Maka  mengapa_  ketika_  s?mpai   di
kerongkongan,.an yckri balaghat an-nofs al hulqunm, kJedk? nyTW,?
sampai di keron8kongan. Allah SWT juga berfirman,   3!€}>J,i` €£
fi¥¥      "Sesungguhnya  ia  melontarkan  bunga  api   sebesar   dan

sefz.nggz.  z.sfa#cz,'ie83  tidak disebutkan lafazh api nercka di  dalan  ayat

ini (tetapi itulah maksudnya).

Az-Zujjaj  berkata,  "Boleh  menyembunyikan  sebuch  lafazh

(I.d#"flar)  jika  terdapat  indikasi  penyebutan  sesuatu  dimaksud.  Di
dalam ayat yang dibchas terdapat indikasi tersebut yalmi firman-Nya,

¢±}'t,  "Pad¢  w¢kzw  sore. "  Lafazh  ¢/  `4s)/I.y  bermakna  sore  setelah

680 Ini adalah bait terakhir dari syair karya Muhammad AI Faq`asi,  sebagaimana

terdapat dalam I..s¢# 4J '4rab (entri: foa!bclba), dan bait bagian tengahnya,
Halal baginya pukulan dengan pohon kering.

681  Qs. Faathir [35]: 45.
682 Qs. A| Waaqi`ah [56]: 83.
683 Qs. Al Mursalaat [77]: 32.



matahari  tenggelan.  [4f-raw¢arz. bemakna tertutup  dari pandangan
mata.  4/  JJz/-aab   adalch  gunung  hijau  yang  menutupi   apa  saja.
Demikian yang dikatakan Qatadch dan Ka' ab.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalch gunung Qaaf.

Ada yang mengatakan bchwa itu gunung selain gunung Qanf.
4/ Hz/.aczb  adalch juga bermakna malam.  Disebut  malam  dengan  cz/

Az/.cza6, sebab malam itu menutupi apa saja yang ada di dalanmya.

Ado  yang  rmengatalcan,   i;S^$   6=     "Sampai   hilang   dart

pcz#dcz#gcz»,"  yakni  kuda  dalam  perlombaan  lari.  Hal  demikian bisa
teljadi  dikarenakan  Sulaiman  AS  mempunyai  lapangan  perlombaan
kuda,  yalmi  kuda-kuda  tersebut  hilang  dari  pandangannya  dalam

perlombaan  berlari,   sebab   matahari  tidak  menghendakinya  untuk
terlihat.

An-Nuhhas   menyebutkan,684   "Saat   Sulaiman   AS    sedang

mendirikan  shalat.   Para  pembantunya  datang  membawa  sejumlah
kuda   hasil   peperangan.   Sulaiman   AS   memberi   isyarat   dengan

jemarinya, sebab dia sedang mendirikan shalat, hingga kuda-kuda itu

::i:=_T_P?:,n.djnE.kr¥f=,5#d.::?.:.I_e,s_a:?Sri9'->'.`.Bawalch
hilang dari pandangannya
dari  shalatnya,  Sulaiman AS  berkata,   \!=:L'
hada-kuda itu kembali kepadaha, " lalu ia potong kaki dan leher lcada
I.fc{, " mcksudnya Sulaiman AS berbalik dan memotong kuda tersebut.

Tentang maknanya ada dua pendapat.  Salah satu dari kedua pendapat
tersebut,  Sulaiman  AS  berbalik  dan mengusap  betis  dan  leher kuda
dengan  tangannya  memuliakan  kuda  tersebut,   sebab   tidak   layck
seorang seperti Sulaiman AS berbuat jchat terhadap kudanya (dengan
memotongnya).     Orang     yang     beapendapat     demikian     berkata,
"Bagaimana mungkin Sulaiman AS membunuhnya? sebab pada yang

684 Lih` Ma 'ani AI Qur`an (61109).



demikian  itu  bermakna  membuang-buang  harta  dan  menghckum
sesuatu yang tidak bersalah."

Adayangbelpendapat,j4/Mfls%wdisinibermaknamembunuh.

Sulaiman AS diizinkan melakukan yang demikian.

AI Hasan, AI Kalbi dan Muqatil berkata, "Saat itu Sulaiman

AS  sedang  shalat  Zhthur  seraya  duduk  di  kursinya,  kuda  tersebut
dihadapkan  kapadanya.  Jumlah  kuda  tersebut  1000  ekor kuda.  900
ekor kuda  yang  dihadapkan kepadanya.  Sesaat  kemudian terdengar
adzan  untuk   shalat  Ashar,   1alu  tiba-tiba  saja  walrfui  berlalu   dan

Sulalman  AS  kehilangan  waktli  shalat  Ashar.  Sulainan  AS  tidck
merasa gentar karena itu dan sebab itu dia bersedih. 0leh karena itu
Sulir"an AS bckifro, "Bawalah  kuda-hada itu kembali kepadaku. "
Saat kembali, Sulaiman AS menyembelihnya dengan pedang dengan
maksud  f¢qarrwb  kapada  Allah  SWT  dan  tersisa  100  ekor  kuda.

Semuakudayangadakinisemuaadalahketurmankudatersebut."

AI Qusyairi berkata, ``Ada yang mengatakan: Ketika itu belum

ada  shalat  Zhuhur  dan  Ashar,  yang  ada hanyalah  shalat  sunch  dan
Sulaiman   AS   sedang   menyibukkan   diri   dengan   shalat   sunnah.
Sulaiman AS ini sosok yang membuat segan orang yang melihatnya
dan disebabkan sangkaan bchwa memperlambat shalat itu dibolehkan,
karena  itu  mereka  tidak  mengivgatkan  Sulaiman  AS  tentang  telah
masuknya waktu  shalat.  Sulaiman  AS  akhimya  teringat  bchwa  dia
belun  mendirikan  shalat.  Dengan  menyesal  Sulaiman  AS  berkata:

3>33:cfs±1€±±:Sf]-S\.~6\=S:Ma.ka,Diaberka:a,.:Sesrrgr_hn_y,I
a'ha-menyukai keserangan terhadap barang yang baik sehingga aku
/a/az.   me#gr."grf    rwfea!#ha.'   yalmi   lupa   mendirikan   shalat,    lalu

memerintahkan   agar  membawa  kembali   kuda-kuda   tersebut   dan
memerintahkanagarmemotongkakidanleherkuda-kudatersebut."



Perbuatan tersebut bukanlal seperti hukuman terhadap kuda-
kuda  tersebut.   Boleh  hukumnya  menyembelih  hewan   yang  bisa
dimakan.  Akan tetapi,  yang sebenamya teljadi  adalah Sulaiman AS
menghukum   dirinya   sendiri   sehingga   tidak   mengulang   kembali

perbuatan    meninggalkan    shalat    hanya    disebabkan    kesenangan
terhadap kuda. Dengan memotong urat ketingnya (urat yang berada di
atas  tumit),  kuda-kuda  tersebut  tidak  mampu  berlari  sehingga  bisa
disembelih  dan  kemudian  dagingnya  disedekahkan.  Atau,  memang

pada  syariat  mereka  dibenarkan  hal  demikian  agar tidak  terlalaikan
kembali  dari  kewajiban  mengingat  Allah  SWT,   dan  Allah  SWT
memuji   perbuatan   demikian.   Sebagai   ganjarannya,   Allah   SWT

menundukkan  angin  bagi  Sulaiman  AS.  Dengannya,  Sulaiman  AS
mampu  menempuh jarak pebalanan  dalam  waktu  sehari  saja,  yang
biasanya  ditempuh  dalani  walchi  dua  bulan  dengan  berkendaraan
kuda."

Ada  yang  mengatakan,  "Huruf  %cz`  pada  kalimat:  S'  fjl53
kembali kapada matchari dan bukan kapada kuda."

Ibnu  Abbas  RA  berkata,   "Saya  bertanya  kepada  Ali   RA
tentang ayat ini. All RA menjawab, 'Agaknya belum sarnpai riwayat
kepadamu'.  Ibnu Abbas RA berkata, 'Saya mendengar Ka'ab berkata:

Ketika Sulaiman AS disibukkan dengan kuda-kuda yang dihadapkan
kepadanya hingga  lupa mendirikan  shalat  sementara matahari  sudah
tenggelam menutup pandanganya terhadap kuda-kudanya, dia berkata,

c:p'J3c;#i€i£,=;:i~jfj\£ir         "Mafrcz,         Dz.&         be7-hafcz,
" Sesungguhnya aha menyukai kesenangan terhadap barang yang balk

sehingga  aha  lalal mengingat  Tuhanha,"  yalmi aatsartu, saya. Iehi+h
rrlehi+Ih i,63; cS$1 €± C`kesenangan terhadap barang yang bat.k

f tuda)  sedingga aha lalai mengingat  Tuhanku. " K!e;roudiarly  'S$6»'.3'„
"Bcrwcz/cz%    kemba!/I.    4epczc7¢faf,"    yakni    kuda-kuda    tersebut    dan



ben.umlah  14.  Dengan pedangnya,  Sulaiman AS memotong kaki dan

lehemya.     Dikarenakan     kezhalimarmya    terhadap    kuda-kudanya
tersebut, Allah SWT merampas kerajaannya selama 14 hari."

Ali RA berkata,  "Ka'ab  berdusta.  Sebenamya,  Sulaiman AS

disibukkan  dengan  kuda-kudanya  untuk  beljihad,  hingga  matahari
tenggelam menutup pandangannya.  Pada saat demikian, Allah  SWT
memerintahkan   Malaikat   penjaga   matahari,   'Kembalikan,'   yakni
matahari,  hingga  Sulainan  AS  dapat  melaksanakan  shalat  Ashar.
Ketahuilah, para Nabi tidak berbuat zhalim, sebab mereka teljaga dari
melakukan dosa besar."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Kebanyckan yang tertulis  di
dalani kitab tafsir bahwa yang tertutup dari pandangan hilang ke balik

gunung adalah matahari. Lafazh "matahari" tidck disebutkan, karena,
inidikasinya kuat mengandung makna demikian sesuai dengan makna
ayat,  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  depan.  Banyak  kalimat

semisal, dengan tidak menyebutkan lafazh matahari. Lubaid berkata:

Hingga ketika tangan dy atuhkan kepada si kafir

Dan kegelapan malam (yakni tenggelamnya matahari) menutupi
tubwh tempat persernbunyian dari musuh

Dan,hur`iffaa`padalafazh6;'f¥`33kembalikapadakuda-kuda.
Tentang   makna   masAWAcza,   Az-Zuhri   dan   Ibnu   Kaisan   berkata,
"Sulaiman   AS    mengusap   kaki    dan    leher   kuda-kuda   tersebut

menghilan9kan   debu-debu   yang   melekat   dikarenakan   sayangnya
kapada kuda-kudanya itu." Demikian juga yang dikatakan AI Hasan,

Qatadah dan lbnu Abbas RA.

Disebutkan    di    dalam    sebuah    hadits,    Rasulullah    SAW

bermimipi bahwa Sulainan AS mengusap kudanya dengan bajunya,



dan  Sulaiman  AS  bersabda,  "rndz.  ma[/am  afaf  dz.ce/a  dz.sebabfacz»

hada[. 'rd85  in.  horn  Malik  dalam  4/  Afzfw¢fAfAa`  dari  Yahya  bin

Sa'id  secara  mzfxscz/.  Diriwayatkan pada  selain kitab 4/ A41efwaffeJAa `

secara mus7®czd (dengan sanad yang sanipai kapada Rasulullah SAW)

dan bersambung  dari  Imam Malik,  dari Yahya bin  Sa'id  dari  Anas
RA.  Telah  dibicarakan  sebelumnya  pada  surah  AI  Anfaal686  sabda

F`aswhnlLch  SA:W,  "Maka   sentuhlah   ubun-ubun   dan   bokongn:ya."

Diriwayatkan   pula   oleh   Ibnu   Wahab   dari   Malik,   bahwasanya
Sulaiman AS memotong kaki dan leher kuda dengan pedang.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Asy-Syibli  dan  sejumlah
ulama  sufi  lainnya  mensyariatkan  memotong  dan  merusak pakaian
mereka (sebagai upaya fclg¢7'"b) berdalil dengan ayat ini. Ini sebuch

pendalilan yang salah.  Tidak benar seorang Nabi berbuat kerusakan,
atau perbuatan tersebut disandarkan kepada seorang Nabi."

Ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat ini. Di
antara  mereka  ada  yang  berkata,  "Mengusap  leher  dan  kaki  kuda
karena memulickannya dan berkata, Kamu beljuang di jalan A11ah'."
Pendapat ini baik.

Ulama   lainnya   berkata,   "Memotong   urat   ketingnya   lalu
menyembelihnya.  Diperbolehkan  menyembelih  kuda  dan  memakan
dagingnya." Dan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam tafsir surah
An-Nchi.687

Berdasarkan    kedua    pendapat    ini,    Sulaiman    AS    tidak
melakukan perbuatan dosa apa pun.  Karena itu,  tidak diperbolehkan
mengoyak-ngoyak  baju  tanpa  maksud  yang  dibenarkan.  Kalaupun

685 in.  Imam Malik dalam pembahasan tentang  Jihad, bab:  Tentang Kuda dan

Te6E£#:ri°s¥bs:ahKxfk2f/a4af,8!}at6o.
687 Lih. Tafsir surah An-Nahl, ayat 8.



diperbolehkan, itu berlaku pada syariat nabi Sulaiman AS dan bukan

pada syariat kita.

Ada yang mengatakan, "Adapun yang dilakukan Sulaiman AS

adalch sebatas yang diperbolehkan oleh AIlch SWT terhadapnya."

Ada  yang  mengatakan,  "Adapun  yang  dimcksud  dengan  a/

masA  yang  dilakckan  Sulaiman  AS  terhadap  kuda-kudanya  adalah
memberi tanda pada kakinya dengan besi panas dan menjadikannya
kuda-kuda perang di jalan Allah.  77a//aaAef cz '/a7».

Pendapat  teralchir  ini   dinilai   lemch,   sebab  kald  bukanlah

tempat untuk diberi tanda secara mutlak.

Ada   yang   mengatakan,   `Tanda   pada   kaki   kuda   adalah

gelangnya (a/  `z./¢¢ffo) dan tanda pada leher kuda adalch kalungnya (a/
witsaaqn.„

Dalan j4sft-S%z.fafoc[fo karya AI Jaulari688 disebutkan,  `a!/¢f¢a cz/

bcl `z.I.rtz  `cl/f*a¢ bermakna memberi tanda pada leher unta dengan besi

panas dengan tanda kalung. 4J  `J7affaa!a!# maknanya dua sisi leher.

Menurut     saya     (AI     Qurthubi),     "Barangsiapa     yang
bexpendapat dhamir fea! ` pada lafazh  6u`S3   kembali kepada matahari,
maka  itu  adalch  di  antara mukjizat  Sulaiman  AS.  Keadaan  serupa

pemah berlaku terhadap Rasulullah SAW.

Ath-Thaliawi  meriwayatkan di  dalam Mar);fa.J .4J fJczdz.ts  dari

Asma`  binti  Umais  dari  dua  jalur  periwayatan,  bahwa  Rasulullch
SAW  sedang  menerima  wahyu  dan  beliau  merebahkan  diri  pada

pangivan Ali RA.  Pada saat itu Ali RA belum shalat Ashar hingga
matahari tenggelan. Rasulullah SAW bersabda, "Kamw swd¢fo sfea/a/

fea!z. j4/I.?" Ali RA menjawab, "Belun." Rasulullah SAW bersabda, "y¢

688 Lib. ,dsA.sfa|.4Aafa (3/1144).



Allah,  jiha  matahari  itu  berada  dalam  ketaatan-Mu  dan  ketaatan
Rasul-Mu,  maka  tariklah  kembali  matahari  itv  untuk  Ali."  Als"al
berkata,   "Saya  melihat  matahari  telah  tenggelan  dan  setelah  itu
muncul  kembali  di  atas  gunung  di  atas  permukaan  bumi.  Kejadian
tersebut terjadi di Shahba' di Khaibar.689

Ath-Thahawi   berkata,   `Kedua  hadits   ini   sfta!ftz.A   dan  para

perawinya texpercaya."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  ``Abu  AI  Fag.  bin  AI  Jauri
menilai  lemah  hadits  ini  dan  berkata:  Kecintaan  berlebihan  kaum
Rawafidh  dalani  mencintai  Ali  RA menyebabkan mereka membuat
sekian  banyak  hadits  palsu  tentang  keutanaan  Ali  RA.  Di  antara
hadits  tersebut bahwa matahari telch tenggelam dan Ali  RA belum
melaksanakan   shalat   Ashar,   maka   Rasulullah   SAW   memanggil
kembali  matahari  ke  tempatnya  (agar  Ali  RA  melaksanakan  shalat
Ashar).  Dari  sisi  pengutipan,  mustahil  adanya riwayat  ini.  Dari  sisi
maknanya, bahwa walchi telah berlalu dan terbitnya kembali matahari
tidak menj adikan waktu tersebut kembali.

Barangsiapa yang berkata,  "Huruf focz ` pada  lafazh  rwddwzifoa

kembali  kapada  kuda,  bermakna dengan kecepatannya  yang  tinggi,
kuda  tersebut  men8hilang  dari  pandangan  Sulaiman  AS.  Dengan

demikian ayat ini merupakan dalil atas disyariatkannya mengadalran

perlombaan    kuda.    Pembicaraan    tentang    ini    telch    dipaparkan
SebelumnyapadasurahYuusuf.690

689 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu AI Jauzi dalam 4J Mawdfaw `af (1/355).
690 Lib. Tafsir surah Yuusuf ayat 17.



Firman AIlah :

±f;;j6©€£fi€f\`+=;.,4*¥#G±{j;;:±£#jfr'S
'al'b';g=:©6£j.{ifi1€£=,ist3,£f¥d:ty`fu'j,jfjj,

©q#3s~g::gaj±gs'©6ff#€~6:i.jj`L>Gf£±{
¥ci#>a;fiji#`66j~tl=\'rfe©3ds<ty'tL26±2;£'6£i:i

:--:--: -,ftyJj± S}b'fe,'al'6iD'©
``Dan, sesungguhnya Kami telah menguji Sulainan dan Kami

jadikan (dia) tergeletak di alas kursinya sebagal tubuh (yang lemah
karena sakit), kemudian ia bertaubat. Dia berkata, 'Ya Tuhanku,

ampunilah aku dan anugerahkanlah kepedaku kerajaan yang tidak
dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah

yang Maha Pemberi.' Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin
yang berhembus dengan balk menurut ke mana saja yang

dikehendakinya. Dan, (Kuni tundukkan pula kepadanya) syctan-
syetan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dan, syetan lain

yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami,. maka
berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu

sendiri) dengan tiada pertanggungan jowab. Dan, sesungguhnya dia
mempunyal kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat

kemb¢JI.y¢#g b¢I.fa " (Qs. Shaad [38] : 34-40)

Firman Allah SWT,  ;i:±£ £= j@`S  "Dcz#, seszt«ggz{fe»);a Ka!mz.

fe/aft  "eHgay.I. Sc{/clz.ma#. " Ada yang mengatakan,  Sulaiman AS  diuji

setelah menjadi raja selania 20 tahun. Setelah kejadian fitnah tersebut

is3  +,



Sulaiman AS melewati nasa-masanya sebagai raja selama 20 tahun

pula. Demikian yang disebutkan Az-Zanakhsyari.691

Dan,    \i=   bermakna   I.bfa!/a!z.«"   acami   mengujinya)   dan
`czczgczb¢7cczcz  (kami  menghukumnya).   Sebabnya  adalah  sebagaimana

yang diriwayatkan Sa'id bin Jubalr dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,
"Dua kelompok  orang  yang  berseteru  datang  kepada  Sulaiman  AS

untuk meminta keadilan hukum.  Salch seorang dari salah satu kedua
kelompok tersebut berasal  dari  keluarga Jaradah,  istrinya.  Sulaiman

AS  sangat  mencintai  istrinya,  dan  dia  berhasrat  agar  kemenangan
berada di pihck yang sekeluarga dengan istrinya. Akhimya Sulaiman
AS   memberikan   kaputusan   hukumnya   dengan   benar.   Hukuman
ditetapkan kapada pihak yang semula hendak dimenan8karmya. "

Sa'id bin AI Musayyab berkata,  "Selama tiga hari  Sulaiman
AS men8hindarkan diri dari masyarakatnya. Dia enggan memberikan
keadilan  hukum  terhadap  mereka, juga  terhadap  orang-orang  yang
dizhalimi. Allah SWT mewchyukan kapadanya, "Aha meng¢77gketww

sebagai  waktl-Ku  bukan  untuk  menjawh  dari  masyarahatmu,  akan
tetapi, Aku mengutusmu agar kanu memberikan keadilan huloum dan
membela orang-orang yang dizhalini. "

Syahr   bin   Hausyab   dan   Wahb   bin   Munabbih   berkata,
"Sulainan AS  menahan  seorang putri raja dari hasil paperangan di

sebuah perang Bahr pada sebuah kapulauan dari kepulauan Bahr yang
disebut  Shaldun.  Sulaiman  AS  menyukainya,  tetapi,  putri  raja  itu
menolak.  Jika  memandang,  dia  memandang  Sulaiman  AS  dengan

pandangan march.  Jika berbicara,  dia berbicara  seadanya.  Sulaiman
AS  tidak membiarkan putri raja itu menangisi  ayahnya.  Wanita itu
seorang wanita yang luar biasa cantiknya.  Wanita itu meminta agar

691 Lin. A/ jKas}nya/(3/328).



Sulaiman AS  membuatkan untuknya lukisan  ayahnya  agar dia bisa
melihatnya. Permintaannya dikabulkan, den wanita itu mengagun8kan

gambar  ayahnya  hingga  kemudian  bersujud  di  hadapannya.   Para
budak  sahayanya juga  sujud  bersamanya.  Pada  akhimya  di  istana
Sulaiman  AS  terdapat patung  sesembahan  wanita  yang  dicintainya,

tetapi   Sulaiman   AS   tidak   mengetahuinya.692   Keadaan   demikian

berlalu  hingga  40  hari,  hingga  berita  keberadaan  patung  tersebut

tersebar    di    kalangan    bangsa    Israel    dan    Sulaiman    AS    pun

mendengamya lalu menghancurkannya, membakamya dan membuang
debunya ke laut."

Ada  yang  mengatakan,  "Ketika  Sulaiman  AS  memperoleh

tawanan   putri   raja   kerajaan    Shaidun   yang   bemana   Jaradah,
sebagaimana   yang   dikabarkan   Az-Zanakhsyari693,   Sulalman   AS

tckjub akan kecantikannya.  Sulaiman AS memintanya agar memeluk
Islam.   Juraidah  menolak.   Sulaiman  AS   menggertalmya.   Juraidah

berkata,   `Bunuh   saja   saya.   Saya   tidck   clan   memeluk   Islam."
Akhimya Sulaiman AS menikahinya dalan keadaan musyrik. Tanpa
sepengetahuan Sulaiman AS, Jaradch menyembah patung terbuat dari

permata  Yaqut  selama  40  hari.  Hingga  akhimya  Jaradah  memeluk
Islam,  dan  Sulaiman  AS  dihukum  dengan  kehilangan  keraj.aannya

selama 40 hal pula.

Ka'ab  AI  Ahbar  berkata,  "Manckala  Sulaiman  AS  berbuat
zhalim  terhadap  kuda-kudanya  dengan  membunuhnya  Allali  SWT
meranpas keraj aannya."

AI Hasan berkata,  "Sulaiman AS  menyetubuhi  salah seorang

istrinya yang sedang haidh atau semisalnya (yang di|arang)."694

:::i;?#K?a?syya¥(g3J,:F8)¥ibemr.
694 Li:h. Ta:tsir A| Hasan AI Bashri (2/253).
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Ada  yang  mengatakan  bahwa  Sulaiman  AS  diperintahkan
untuk   hanya   menikahi   wanita   bangsa   Israel   dan   Sulaiman   AS
menikahi  wanita  selain  dari bangsa Israel.  Karena itu  dia  dihukum.

Wallaahu a 'lam.

Firman Allah SWT,  \i=£ .,4*f# Gfifj "Da# Ka!m!. /.adz.fa#

(dia)  tergeletak di  atas  kursinya sebagai twbwh  (yang lemah karena
s¢fa.fJ. " Ada yang mengatakan, "Menurut perkataan kebanyakan ahli

tafsir yang dimaksud adalch syetan. Allah SWT menyerupakan syetan
dengan jasad Sulaiman AS dan tergeletak di kursinya. Nana syetan
tersebut  adalah  Shalchr  bin  Umair,  penunggu  laut.  Syetan  ini  yang
menunjuki   Sulaiman   AS   keberadaan   intan   saat   Sulaiman   AS
diperintahkan   untuk   mendirikan   Baitul   Maqdis.    Batu-batu   itu
mengeluarkan suara yang keras ketika dipecah dengan besi.  Mereka
kemudian   memotong   batu-batu   itu   dengan   intan   dengan   tanpa
mengeluarkan suara yang bising."

Ibnu Abbas RA berkata,  "Shakhr bin Umair ini  syetan yang

durhaka.  Semua syetan tidck manpu mengalahkannya.  Pada sebuah
kesempatan Shakhr bin Umair berhasil mencuri cincin Sulainan AS.
Penyebabnya,   Sulaiman  AS  tidak  memasuki  kanar  kecil  dengan
mengenakan  cincinnya.  Saat  Sulainan  AS  berada  di  kanar  kecil,
Shakhr  bin  Umair  datang  mencuri   cincinnya  yang  berada  pada

genggaman   salah   seorang  istrinya  yang  bemana  AI   Amniych."
Demikian yang dikatakan Syahr bin Hausyab.

Ibnu Abbas RA dan Ibnu Jubair RA berkata,  `Nama istrinya
tersebut adalch Jaradah.  Selama 40 hari  Shakhr bin Umair mengusai

kerajaan   Sulaiman   AS,   sementara   Sulaiman   AS   melarikan   diri.
Hingga akhimya Allah SWT mengembalikan cincin dan kerajaannya
kepadanya."



Sa'id   bin   AI   Musayyab   berkata,   "Sulaiman   AS   telah
menyimpan  cincinnya  di  bawah  kasumya.  Syetan  mencurinya  dari
bawahnya."

Mujahid berkata, "Syetan merampasnya dari tangan Sulaiman

AS,   sebab   Sulaiman  AS   bertanya  kepadanya,   dan  nama   syetan

tersebut adalah Ashif, 'Bagaimana cara kamu menyesatkan manusia?,'

Ashif   menjawab,    'Berikan   kepadaku   cincinmu   dan   aku   akan
memberitahukan  caranya.'   Sulaiman  AS   mencopot  cincinnya  dan
memberikarmya kepada Ashif. Setelah mendapatkarmya, Ashif duduk

pada kursi Sulaiman AS dan dengan jasad yang menyerupai Sulaiman
AS.  Tidak cukup demikian, Ashif pergi menemui istri-istri Sulaiman

AS  dan menunaikan hal.atnya kepada mereka.  Ashif juga bertindck
layaknya raj a, tetapi, dia memberikan keputusan salah'."

Ulama  berselisih  pendapat  tentang  masalah  apakah  Ashif
sempat  menggauli  istri-istri  Sulaiman  AS?  Diriwayatkan  dari  mnu
Abbas  dan Wahab bin Munabbih,  bchwa Ashif mendatangi mereka
saat mereka sedang mengalani haidh.695 Mujahid berpendapat, "Ashif
tidak dapat menggauli mereka."

695  Banyak  ulama  ahli  tafsir  yang  menyebutkan  perkataan-perkataan  di  atas

seputar filnch yang menimpa Sulaiman AS, dan semun itu pada hakikatnya adalah
tt«ra/!a!f (tahayul atau mitos) dan bagian dari kedustaan-kedustaan yang dibunt-buat
bangsa Israel.  Ibnu Abbas RA dan ulama lainnya menganbilnya dari orang-orang
muslim  dari  Ahlul  Kitab.  Az-Zamakhsyari  berkata  dalam  kitabnya  4/  Has)/rya/
(3/329)  setelch  terlebih  dahulu  menukilkan  kisah-kisah  cincin  Sulaiman  AS  dan
lainnya,  ``Ulama  yang  benar  menolak  semua kisah-kisah  ini.  Mereka  berkata:  Ini
bagian dari kedustaan Yahudi. Tidck mungkin syetan mampu berbunt demikian, atau
Allah   SWT   menjadikan   syetan   berkuasa   atas   hamba-hariba-Nya    sehingga
menelurkan hukum yang salah dan berbuat tidak senonoh kepada istri-istri Sulaiman
AS yang nota bene adalah Nabi-Nya texpilih, dan seterusnya.

AI  Qadhi  Iyadh  berkata  dalam  j4s);-fyi/cz`  (2/162),  "Tidak  sah  riwayat  yang
menyebutkan  syetan  menyerupai  Sulaiman  AS,  lalu  menguasai  kerajaannya  dan
mengeluarkan hukun yang salah kepada ummat Sulaiman AS. Sebab, syetan tidak
mungkin dapat berbuat demikian, karena, Allah SWT telah menjaga para Nabi-Nya
dari perbuatan semisal. "



Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsinya (7/60) setelah menukilkan kisah-kisah
Isra'iliyat dimaksud,  "Semua ini merupakan kisah-kisah Isra'iliyat. Di antara yang
mengingkarinya  sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abi Hatim:  Ali bin AI Husain
menceritakan kepada kami, "Dia berkata, "Muhammad bin AI Ala` , Utsman bin Abi
Syaibch  dan Ali bin Muhamad menceritakan kepada kami,  mereka berkata:  Abu
Mu`awiyah  menceritakan  kepada  kami,   dia  berkata:   AI  A`masy  mengabarkan
kepada kami,  dari AI Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas RA
ly±a'm#teFig=enA#sSuE;a€::}€iagfk:#aSti£#'exgi:t2kanats%:%r:.?ttyyaa

sebagai tubuh kyang lemah karera sakit), kermdian ia bertoubat." Tb" Albitias RA`
berkata,   "Sulainran  AS   bemcksud  masuk  ke   kamar  kecil ...,   dan   seterusnya.
Kemudian Ibnu Abi  Hatim berkata:  Sanad hadits  ini  sampai kepada  Ibnu Abbas
adalah  sanad  hadits   yang  kuat.   Akan  tetapi,   secara  zhahir,   Ibnu  Abbas   RA
mengutipnya   -   jika   memang   benar   darinya   -   dari   perkataan   Ahlul   Kitab,
sebagaimana diketahui ada sekelompok Ahlul Kitab yang tidak mengakui kenabian
Sulaiman AS. Artinya mereka berdusta terhadap nabi Sulaiman AS dengan kisah-
kisah ini.  Dengan demikian apa yang disebutkan dalam kisah-kisah ini semuanya
mungkar terutalna pada kisah istri-istri Sulaiman AS dan seterusnya.

Wajib  kita  pahami  bahwa  kuatnya  sanad  tidrk  menafikan  bahwa  apa  yang
disebutkan  dalani  kisah-kisah  tersebut  adalah  kisah-kisah  Isra'iliyat.  Ciri-cirinya
adalali dari jalinan kisahnya dipahami bahwa itu adalah kisah buatan dan dikarang-
karang, serta bertentangan dengan akal sehat dan periwayatan yang benar.

Syaikh Abu Syuhbah berbicara tentang riwayat Isra'iliyat dalam kitab tafsimya
(hal.382).  Jika  benar  dikatakan  bchwa  syetan  bisa  merubah  dirinya  menyerupai
seorang Nabi, 1alu apa lagi yang tersisa dari syariat Islan] yakni syariat mama yang
kita  yckini  kebenarannya  bukan  datang  deri  syetan?  Bagaimana  mungkin  Allah
SWT  meinbiarkan  syetan berbuat tidak  senonoh terhadap  istri-istri  Sulaiman AS
sedangkan beliau  seorang terpilih dan mulia di  sisinya?  Kerajaan bagaimana dan
Kenabian jenis  apa,  jika  urusamya bergantung  kepada  sebuah  cincin;  jatuh  dan
bangumya?  Jika  memang  demikian  adanya  si fat  cincin  Sulaiman  AS,  mengapa
Allah  SWT  tidak  menyebutlramya  dalam Kitab-Nya  walau pun  sepenggal?  Jadi
tidck benar penyandaran perkataan-perkataan ini terhadap Rasul-Nya.

Penafsiran  yang benar tentang  fitnah  (ujian)  yang  diterima Nabi  Sulainan AS
adalah,    Ar-Razi    menyebutlran    empat   pendapat    seputar    penafsirarmya    dan
menyandarkan   pendapat-pendapat   ini   kapada   ulama-ulama   mwfoaggz.a.   Setelah
menukilkan pendapat-pendapat yang salah tersebut, dia berkata:

Perfama:  Ujian  yang  diterima  Sulaiman  AS  adalah  Sulaiman  AS  mendapat
seorang anak. Para syetan berkata di antara mereka tentang anck Sulaiman AS yang
baru  lahir  ini,  bahwa  anaknya  ini  kelak  akan  berkuasa  atas  kita  sebagaimana
bapaknya. Kita harus membunuhnya. Sulaiman AS mengetahui rencana para syetan
tersebut.  Meusiasati hal tersebut, Sulaiman AS menanih dan mendidik anaknya di
awan.   Ketika   Sulaiman  AS   disibukkan  dengan  kesibukan  hariannya,   tiba-tiba
analmya jatuh ke kursinya dalam keadaan sudah meninggal.  Seketika itu Sulaiman



Kerajaan   Sulaiman   AS   pun   berakhir,   dan   Sulaiman   AS
melarikan diri menuju tapi laut.  Sulaiman AS menumpang di rumah

penduduk. Untuk mendapatkan rejeki  Sulaiman AS bekelja mencari
upah dengan mengan8kut ikan-ikan hasil tan8kapan para pelaut. Jika
orang-orang  berkata  bahwa  dia  itu  adalah  Sulainan,  Sulaiman  AS
menyan8kahya.

Qatadali berkata,  "Setelah bangsa Israel menolak keberadaan
Sulaiman AS  dan syetan mengambil  alih kerajaannya,  Sulaiman AS
bekelja  memperoleh  upah  dengan  cara  mengangkut  hasil  pencarian
nelayan.„

AS  sadar  atas  kesalaharmya berupa ketidalryakinamya  terhadap  kekuasaan  Allah
SWT. Sulaiman AS segera memohon ampun dan bertaubat.

Kedwa!:  Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,  ``Sulaiman AS berkata,
'Demi Allah, dalam satu malani ini saya akan menggilir 70 istriku yang kelak akan

melahirkan anak dan semuanya bejuang di jalan Allah SWT dengan mengendarai
kuda'.   Dalam   kesempatan   tersebut   Sulaiman   AS   tidalc   berkata   'z.ur)Ja   .4/Ja!A'.
Sulaiman AS  melaksanakan hajatnya,  tetapi,  hanya  seorang  istri yang  hamil  dan
kelak  melahirkan  seorang putra  yang  lumpuh  saparuh  dan pada  saatnya  dibawa
kepadanya,   lalu   Sulaiman  AS   menggendongnya.   Demi   Allah,  jika  ketika   itu
Sulaiman AS berkata I.#s)/a AJ/aft, sudah tentu semua istrinya akan mengandung dan
melahirkan   anak-anak    yang    kesemuanya   beljuang    di   jalan   Allah    dengan
mengendarai  kuda.  Itulah  makna  Fiman  Allah  SWT,     ££E£     €3   Jffj   "Da#,
sesungguhaya Kant telch mengoyi Sulalman."

Ketiga..  Firma:mNya,,  ':;SL   €35   5E6   "Dan,  sesunggultrya  Kami  telah  menglyi
Sw/az."a!#."   Yakni,   dengan  penyakit  berat   yang   disandangnya   sehingga   sebab
sakitnya tersebut Sulaiman AS seakan tubuh tidak bemyawa. Kemudian Allah SWT
oeK=p:,:=i€f|:LKesm#'a:ed:ogu#:I,:,i:fAseTebn?=eps:Jquiefak:ELtandan

musibah yang menderanya dari segala penjuru. Dikarenakan ketakutan dan musibah
tersebut, Sulaiman AS terduduk lemas di kursinya seakan tanpa nyawa. Kemudian
Allah  SWT  menghilangkan  ketakutan  dan  musibah  tersebut  dan  mengembalikan
kondisinya ke keadann seperti semula berupa kekuatan dan hati yang teguh.

Inilah pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh ulama-uama 7»zfA¢ggz.a,  dan benar
menurut  pendapat  kami  berdasarkan   dalil-dalil  bahwasanya  Allah   SWT   akan
menjaga  hamba-Nya  yang  mulia  dari  perbuatan keji  dinaksud,  yang  dituduhkan
oleh mereka-mereka yang berkata demikian dan dilakukan dengan tujuan tertentu.



Ada  yang  mengatakan,  Sulaiman  AS  bekelja  dengan  upch
mendapatkan   makan.   Ibnu   Abbas   RA   berkata,   "Sulaiman   AS
mengambil upah dari bekelja mengan8kut ikan."

Ada  yang  mengatakan,  "Sulaiman  AS  turut  mencari  ikan.

Ketika dia memperoleh ikan lalu memotongnya, dari dalan perut ikan
dia mendapatkan cincirmya. Kejadian tersebut terjadi setelch 40 hari

dari   dia   kehilangan   kerajaannya.   Hitungan   hari   tersebut   adalah
hifungan disembahnya patung di istananya. Adapun kisah bagainana
Sulaiman AS bisa menemukan cincimya di dalan perut ikan tersebut
adalah karena syetan yang mencuri cincinnya membuangnya ke laut."

Ali bin Abi Thalib RA berkata, "Sulaiman AS berada di tepi

laut  untck  mencari  cincirmya.  Cincinnya jatuh  ke  dalan  laut,  dan
keberadaankerajaannyatersebutberadapadacincirmyaitu."

Jabir   bin   Abdillch   berkata,   "Rasulullah   SAW   bersabda,
'Ukiran yang tertulis pada cincin Sulainan bin Daud AS adalch Laa

ilaaha  ilaa  Allah,    Muhammad  Rasulullah  (tidak  ada  tuhan  selain
Allah, Muhammad utusan A||aliD..OfJ96

Yahya  bin  Abi  Umar  Asy-Syaibani  meriwayatkan  bahwa
Sulaiman  AS   menemukan  cincirmya  di  Atsqalan.   Dari  Atsqalan,
Sulaiman   AS   beljaan   menuju   Baitul   Maqdis    sebagai   bentuk

perendahan hati kepada Allah SWT.

Ibnu Abbas RA dan ulana laimya berkata, "Manckala Allah
SWT  telah  mengembalikan  kerajaannya  kapadanya,  Sulaiman  AS
menghukun  Shckhr  yang  telah  mencuri  cincimya.  Hukuman  yang

696 HR. |bnu Adi dalam 4J Kamz.J,  dan Ibnu Asakir dari Jabir, dalam sanad hadits

ini terdapat Syaikh Ibnu Abi Khalid dan dia tertuduh sebagai pemalsu hadits.  Adz-
Dzahabi  berkata,  "Hadits  ini  termasuk  di  antara  kedustaarmya."  Ibnu  AI  Jauzi
memasukkarmya  ke  dalam A/ M¢wdfew `af.  K¢ne ,4/  `C/mmcrJ  (11/498  hadits nomor
32337).



diberikan Sulaiman AS  ndalal dengan melubangi sebuah batu besar
dan  memasukkan  Shakhr ke  dalamnya.  Kemudian  menutup  lubang
batu tersebut dengan batu lainnya, dan mengikatnya dengan besi dan
timah   lalu   membuangnya   ke   dalan   laut   setelah   sebelumnya
menyetempelnya  dengan  setempel  miliknya.  Sulaiman  AS  berkata,
"Ini adalali penj aramu hingga hari kianat."

Ali RA berkata, "Ketika Sulaiman AS mendapatkan kembali

cincimya, bangsa syetan, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa burung,
bangsa  hewan  buas  dan  bangsa  angin  semuanya  kembali  tunduk
kepadanya kecunli syetan yang mencuri cincinnya. Syetan tersebut lari
ke sebuah pulau di laut. Sulaiman AS mengutus bangsa syetan untck
menjemputnya.    Mereka    berkata,    "Kami    tidak    mampu    untuk
membawanya.   Akan  tetapi,  sehari  dalan  seminggu  dia  pergi  ke
sebuch sunber air. Kami tidak manpu membawanya kecuali jika dia
mabuk.„

Sulaiman AS menguras sumber air tersebut dan menggantinya
dengan  minuman  keras.   Syetan  tersebut  althimya  datang  menuju
suniber air dimcksud dan mendapati aimya berubah menjadi khaner.
Syetan tersebut berkata, "Sungguh kanu adalah minuman yang bagus,
tetapi, kanu menjadikan orang-orang yang berckal menjadi gegabch
dan menjadikan orang-orang yang bodoh menjadi bertanbah bodoh.
Sesaat kemudian syetan itu bersin dengan kuat lalu mengulang kata-
katanya  semula,  dan  dia pun meminumnya hingga kesan minuman
keras  menguasainya.   Utusan  Sulaiman  AS  datang  menangkapnya
dengan menunjukkan setempel Sulalman AS. Syetan tersebut berkata,
"Saya mendengar dan taat." Mereka membawanya kepada Sulaiman

AS.  Sulaiman  AS  mengikatnya  dan  membawa  ke  puncak  sebuah

gunun8.„



Para  perawi   menyebutkan   gunung   tersebut   bemama  Ad-
Dukhan. Mereka juga mengingatkan, "Jika kamu melihat Ad-Dukhan,
itulan  syetan  tersebut.  Air  yang  mengalir  di  bawahnya  itu  adalah

kencingnya."

Mujahid berkata, `Nama syetan tersebut adalch `Aashif," As-
Suddi b.erkata, `Namanya adalah Habqiq," 7ya!//aczfow a '/ai7#.

Pendapat ini dilemahkan, sebab syetan tidck mun9kin merubah
diri menyerupai para Nabi. Juga, adalah tidck mungkin para pembesar
kerajaan Sulaiman tidck bisa membedakan antara Sulaiman AS yang
benar  dengan  syetan  yang  berwujud  Sulaiman  AS  dan menyangka
syetan adalch Sulaiman AS yang benar padahal mereka hidup dengan
syetan yang batil.

Ada yang mengatckan, /.a!sad dinaksud adalah anak Sulaiman
AS yang bani lahir. Ketika anak tersebut banl saja lahir, para syetan
berkumpul.  Mereka  berkata  kepada  kawannya,  "Jika  anaknya  ini
hidup,  selamanya kita akan berada dalam kesengsaraan.  Maka, mari
kita    membunuhnya    atau    membuatnya    cacat."    Sulaiman    AS
mengetchui rencana para syetan.  Sulaiman AS memerintahkan angin
agar membawa anaknya ke awan. Jadilah anak Sulaiman AS berdiam
di   awan   sebab  takut   gangguan  syetan.   Allah   SWT  menghukum
Sulaiman AS akibat ketakutannya terhadap syetan. Tanpa disadarinya,
tiba-tiba saja anaknya sudch berada di kursinya dalam keadaan sudch
wafat. Asy-Sya'bi berkata tentang maknanya, "Itu adalch jasad yang
difirmankan  Allah  SWT,  \i=;  £,4;±¥ a;  G±iy`  'D¢#  K&mz. /.czdz.ha»

(dia)  tergeletak di  atas  kursinya sebagai twbwh  (yang lemah karena
sckit)I.„

An-Naqqasy    dan    ulama    lainnya    menyebutkan,    "Sebab
mengapa  Sulainan  AS  mempunyai  istri  banyak  adalah  keinginan



untuk mendapat anak. Akhinya anak yang dinantikanya lahir tidak
sempuma. Anak tersebut yang dimaksud dengan/.asczd yang duduk di
kursinya  di  dalam  fiman-Nya.  Sebuah  suku  mendapatkan  anaknya
tersebut teljatuh dan menaruhnya pada kursi Sulaiman AS."

Di dalam S#crftz.I.fo .4/ Bwkfeczrz. cJ¢# A4lc{s/I.in disebutkan, dari Abu

Hurairali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

j£ :rfefri *jffy  :;th 'jj
:i+l= al' 'J,= `?, J+ g3 ha,a;

fr # ,Jdr `&,
ir`tfgiv®li;lJtF;g*;°.;Gr:+,i

.'uj=fLflLj}`]+g3lji;lfi'&1;1£
"Sulaiman  AS  berhata,  'Demi  AIlah,  dalam  satu  malam  ini

saya  akan  menggilir  90  istri  saya  dan  mereka  semua  akan
hamil dan melahirhan anak-anak yang kelck berkuda berjuang
di jalan Allah SWT."  Seorang sahabatnya berhata,  ``Katckan
insya Allah. "  Tetapi,  Sulaiman AS tidak mengatakannya, dan
dia pun menunalkan hajatnya tersebut. Maka tidak ada yang

yang mengandung dan melahirkan kecuali hanya seorang istri,
yang melahirkan bayi tidak sempurna. Demi Allah, yang jiwa
Muhammad    berada    di    tangan-Nya,   jika    Sulalman    AS
mengucapkan   insya   Allah   tentulch   para   istrinya    akan
melahirhan  anak-anak  yang  kelak  berjuang  di  jalan  Allah
denganberkuda.'rf5m

697  HR.  A|  Bukhari  dalam pembahasan  tentang  Imam  bab:  Nomor  3,  dan  Bab

Kaffarah Nomor 9; IR. Muslim dalam pembahasan tentang Imam, hadits nomor 25;
IR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Imam, bab: Hadits nomor 40, 43.



Ada yang mengatakan, /.asad dinaksud adalah tubuh Ashif bin
Barkha   Ash-Shiddiq,   sekretaris   Sulaiman   AS.   Kisahnya   adalah

demikian,  ketika  Sulaiman AS  diuji,  cincirmya jatuh  dari jemarinya

padahal   keberlangsungan   kehidupan   kerajaannya   terdapat   pada
cincinnya tersebut. Sulaiman AS menganbilnya dan memasukkannya
kembali ke jemarinya, dan jatuh lagi.  Pada saat demikian,  Sulaiman
AS yakin bahwa dia sedang diuji. Ashif berkata kapadanya, "Engkau
sedang  diuji,  sebab  itu,  cincinmu  itu  tidak  bisa  masuk  ke  jemari.

Kembalilah  kepeda  Allah,  bertaubatlch.   Saya  clan  menggantikan
kedudukanmu   sementara   walchi   sampai   Allah   SWT   menerima
taubatmu. Masa darn engkau diuji tersebut adalch 14 hari lanianya."

Sulaiman     AS      mendengarkan      apa     yang      dinyatakan
sekretarisnya,  dia menchabiskan waktunya dengan mendekatkan diri
kepada   Allah   SWT.   Ashif   menganbil   cincinnya   tersebut   dan
memasukkannya  ke  jemarinya  dan  berhasil.  Ashif  mengerti  llmu
Kitab, dan kini kendali kerajann dan keluarga Sulaiman AS berada di
tangannya. Ashif mengatur semua aktifitas kerajaan, hingga akhimya
Sulaiman  AS  kembali  dari  masa  pertaubatannya  dan  Allah  SWT
menerima  taubatnya  lalu  mengembalikan  kerajaannya  kapadanya.
Ashif pun kembali ke meja kerjanya dan Sulaiman AS  duduk pada
kursi Singgasananya sedan8kan cincin di tangannya."698

Ada yang mengatakan, /.¢sad dimaksud adalah nabi Sulaiman
AS   sendiri.   Itu   teljadi   disebabkan   sakit   keras   yang   dideritanya
sehingga menjadikan tubuhnya seakan tanpa nyawa. Dikatakan untuk
orang yang mengalani sakit yang akut dengan "tubuh mati".

698 perkataan ini tidak benar.



Ciri-ciri Kursi Sulaiman AS dan Kerajaannya

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA: Sulaiman AS memiliki 600

kursi  kebesaran.   Orang-orang  mulia  dari  pendudulmya  duduk  di
sekitar   Sulaiman   AS   pada  kursi   kebesaran  tersebut.   Setelahnya,

bangsa jin duduk pula pada kursi kebesaran tersebut berada di sekitar

bangsa manusia.  Kemudian bangsa burung dipanggil  agar menaungi

mereka  dengan  sayapnya.  Selanjutnya  bangsa  angin  diminta  untuk
mempermudch urusannya. Dengan bantuan angin, peljalanan sebulan

dapat ditempuh dalam sehari.

Wchab,  Ka'ab  dan  ulama  lainnya berkata:  Setelah  Sulaiman

AS  menjadi  raja  sewafat  ayahnya,  beliau  membuat  sebuch  kursi
kebesaran dan di atas kursi tersebut Sulaiman AS duduk memberikan
keadilan   hukumnya.    Sulaiman   AS    memerintahkan   orang-orang
tertentu   yang   memiliki   kemanpuan   agar   membuatkan   untuknya
"sesuatu"   yang   dengan   itu   orang-orang  jchat   dan   zhalim   yang

inelihatnya  menjadi   takut   dan   gentar.   Untuk   itu,   Sulaiman   AS
memerintahkan   orang-orang   pandainya   untuk   membuat   kursinya
terbuat dari gading gajali yang dilapisi  atau dihiasi dengan mutiara,

yaqut dan zand.
Sulaiman AS meminta pula agar ditanankan untuknya pohon

kurma yang batangnya dilumuri dengan emas. Jadilah kursi kebesaran
Sulaiman  AS  dikelilingi  empat  batang  pohon  kurma  yang  berlapis
emas. Tandamya dilapisi dengan yaqut merah dan zamrud hijau. Pada

puncak dua batang pohon kurma bertengger dua ekor burung merak
berbulu  emas,  dan pada puncak dua batang pohon kurma yang lain
bertengger burung ra].awali berbulu emas;  masing-masing bertengger

berhadapan. Pada kedua sisi kursi kebesarannya duduk dua ekor singa

berbulu  emas  (yakni  dilumuri  emas),  dan pada kepala kedua  singa



tersebut terpasang tiang kecil terbunt dari zanmid hijau. Di atas pohon
kurma   tumbuh   pohon   anggur   yang   dilapisi   emas   merch,   yang
tandannya   dilapisi   yaqut   merch   pula.   Dibuat   sedemikian   rupa
sehingga kayu penopang berada di  atas pohon kurma, dan kelebatan
darn  pohon  kurma  menaungi  pohon  kurma  dan  kursi  kebesaran
Sulaiman AS.

Jika  Sulaiman  AS  ingin  duduk  di  kursi  kebesarannya,  dia
menaikinya   dengan   menginjakkan   kedua   kakinya   pada   tangga
terendah,   maka   seketika   itu   kursi   kebesarannya   akan   bexputar
sedemikian rupa layalmya penggilingan tangan yang berputar dengan
cepat. Pada saat yang sama, di atas pohon kurma, burung merak dan
burung rajawali mengapakkan sayapnya sementara kedua ekor singa
menjulurkan  tangannya  dan  memukulkan  ekor-ekomya  ke  bumi.
Demikianlah    yang    berlaku    pada    setiap    kali    Sulaiman    AS
mengil|jakkan kakinya pada setiap tangga. Ketika kaki Sulainan AS
sampai pada tangga teralthir dan bersiap hendak duduk, kedua burung
rajawali   yang   berada  pada  puncak   pohon   kurma   akan   terbang
mengambil  mahkota  kebesaran  Sulaiman  AS  dan  mengenckannya

pada kapalanya. Berputarlah kursi beserta apa yang ada padanya.

DemikianpulahalnyadengapkeduaburapgLr_ajavy:vy_aJ.i„__in_erck,

kedua    ekor    singa    semuanya    berptrirat`-I-dengan    kepala    yang

dicondongkan ke arah Sulaiman AS. Dari perut-perut hewan tersebut
menyebar wangi misk dan Anbar. Selanjutnya adalch burung merpati
bulu berlumur emas yang bertengger pada sebuch tiang terbuat dari

pemata yang berada di atas kursi menjulurkan Kitab Taurat kepada
Sulaiman AS.  Sulaiman AS  membacanya dan menyeru  orang-orang

yang  bermasalch  agar  datang  kepadanya  untuk  menerima  keadilan
hukun.



Para perawi berkata,  `Tara pembesar dan orang-orang mulia

dari bangsa Israel duduk pada sisi kanan Sulaiman AS  di atas kursi

yang  terbuat  dari  emas  dilapisi  pemata.  Kursi  tersebut  beljunlal
1000. Pada sisi kirinya,  di atas kursi-kuri beriumlch  1000 pula yang

terbuat  dari  perak,  duduk  bangsa  jin.   Setelah  itu,  bangsa  burung

terbang   di   atas   mereka   semua  menaungi   mereka   dari   sengatan
matchari.   Orang-orang  pun  berdatangan  untuk  meminta  keadilan
hulkun.  Datanglch  sekelompok  orang  sebagai  saksi.  Kursi  beaputar

beserta apa yang ada padanya layaknya penggilingan yang bexputar.
Kedua  ekor  singa  menjulurkan  kedua  tangannya  dan  memukulkan
ekomya.    Kedua    burung    merak    dan    kedua    burung    rajawali
mengepckkan  sayapnya.  Melihat hal  yang  demikian  itu,  para  saksi

gentarhatinyadantidakberaniberscksikecualidenganbenar.

Ada  yang  mengatakan,  "Yang  dimaksud  dengan  yang  turut
bexputar  bersama kursi  kebesaran ketika berputar  adalah  ular  naga
berkulit  emas  yang  melin9kar  pada  kursi  kebesaran  Sulaiman  AS.
Ular naga itu bertubuh besar dan merupckan naga milik jim Shakhr

yang  dipekeljakan  bagi  Sulaiman  AS.  Ketika  mengetahui  burung
merak, burmg rajawali dan kedua ekor singa bexputar, ular naga pun
tunt berputar dari bagian kursi  yang terendah menuju batian yang
tertinggi.  Ketika burung dan singa berhenti bexpu+ar,  ular naga pun
berhenti dan kepalanya tepat berada di atas kepala Sulaiman AS yang
sedang   duduk.    Pada   saat   mereka   berputar,   hewan-hewan   itu
menyebarkan bau  wangi  misk  dan  ambar  dari  perutnya  yang jatuh
menimpakepalaSu|aimanAS.699"

699  Perkataan  ini  terdengar  asing  dan  jauh  dari  kebenaran  dan  kami  tidak

mendapati  dalilnya,  yang jelas  apa yang disebutkan ini  semun  adalah kisah-kisah
Isra'iliyatyangbanyaktersebardalamkitab-kitabtafsir.



Setelah wafatnya  Sulaiman AS, raja Bulchtanashar mengivm
utusannya untuk mengambil kursi Sulaiman AS dan membawanya ke
Anthakiyah.     Sesampainya    di    hadapannya,    raja    Bukhtanashar
bermaksud menaikinya, tetapi,  dia tidak mengetahui caranya.  Ketika
Bukhtanashar menapakkan kakinya,  singa memukul kakinya hingga

patah.

Adapun Sulaiman AS jika menaikinya, dia menapakkan kedua
kakinya  pada   tangganya   yang  pertana.   Bukhtanashar   pun  mati
seketika, dan kursi kebesaran Sulaiman AS dibawa ke Baitul Maqdis.

Tidck seorang raja pun yang sanggup duduk di atasnya. Selanjutnya,
tidak seorang pun yang mengetahui akhir kisah dari kursi  Sulainan
AS ini. Mungkin dian8kat ke langit.

Firman  Allah  SWT,   ;6fi €f  "Kem«dz.a#  dz.a  kemba/I.,"  yakni

kembali  kepada  qukum-hukum)  Allah   SWT,   dan  telah  dibahas
sebelurmya.

Fiman Allah SWT,  J,;;;;i;; j6   "Dz.a berhaf¢,  'ya rzfAcz7cha,
a!7%p2t7fz./¢A¢ha',"ya]miampunilahdosaku,L3,J1<¥j±r:Y€£L'J,[;i
~CS£ "Dan  anngerchkanlah kepadaha kerajaan yang tidak dimiliki

o/ch  seora7!g /.wcz  pct7®  sesc4dczAha. "  Ditanya,  "Bagaimana  mun8kin

Sulalman  AS  berdoa  meminta  dunia?  Padahal  Allah  SWT  sendiri
mencela dunia, membencinya, dan menilainya rendah?"

Jawabnya,  "Hal itu diperbolehkan bagi ulama yang mengerti
akan  hak-hck  Allah  SWT;  demi  sebual  siasat  pemerintahan,  demi
untuk mengatur urusan masyarakatnya, demi tegaknya hukum-hukum
Allah  SWT,  demi  kelancaran  aktifitas  kerajaan,  dan  diperbolehkan
bagi orang-orang yang mampu menjaga syi`ar-syi`ar kebesaran-Nya,
dan  pada  saat  yang  sama  tidak  mengendorkan  aktifitas  ibadahnya
dengan  melazimkan  diri  taat  pada perintah  dan  larangan-Nya,  1alu



menerapkan syariat Allah SWT bast masyarakatnya serta menegaskan

apa yang telah dinyatckan AIlah SWT kapada Malaikat-Nya,    ;i:i ~j|'clJli4 G   "Sesungguhnya Aha mengctaha apa yang tidak karm

frefa!fewz.. ''7°°  Adalah  tidak  mungkin  Sulaiman  AS  meminta  kepada

Allah SWT dunia untuk dirinya sendiri, sebab Sulaiman AS adalah di

antara Nabi-Nya yang memiliki si fat tidak mencintai dunia. Sulaiman

AS  memintanya  karena  Allah  SWT.   Sebagaimana  Nuh  AS  yang
meminta kehancuran dunia karena-Nya. Apa yang diminta kedua Nabi
ini adalah perbuatan yang terpuji. Karena itu Allah SWT mengabulkan
doa Nuh AS dan mengabulkan permintaan Sulaiman AS.

I Ada   yang   mengatakan,   "Pemberian   tersebut   berdasarkan

kehendak-Nya  dan  pengetahuan-Nya  bahwa  Sulainan  AS  adalah
hamba     pilihan-Nya,     dan     bahwa     Allah     SWT     tidak     akan
memberikannya    kepada    hamba-hamba-Nya    yang    lain.     Atau,
bemcksud    dengan   doa   tersebut   berbunyi    "mwJfaa     `azfrl.I.mclcl,

(kertyaanyang5esar)"la+uberkata,,-Csj4tti,jSLi53..Yangtidak
dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. " A]can tetxpi, penzLfsirar+ ±ri

dipertimbangkan.    Pendapat    yang   benar    adalah    yang    pertama.
KemudianAIlahSWTberfirmankapadanya,#>difiji£`86j~ll££\fa

±)I "Inilah anugerch kant;  maka berikanlch (kepada orang lain)
atou  tahanlah  (untuk  dirimu  sendiri)  dengan  tiada  pertanggungan

/.czwczb." AI Hasan berkata, ``Tidak ada seorang pun yang memperoleh
nikmat  sebagaimana nikmat Allah SWT kepada Sulaiman AS  yang
diterimanya secara cuma-cuma, sebab Allah SWT berfirman kapada-
Nya, 6j~ul=\fa dan seterusnya.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Ayat  ini  dengan  sendirinya
menolak  makna  sebuah  riwayat,  bahwa  Nabi  terakhir  yang  akan

700 Qs. A| Baqarah [2]: 30.



masuk ke surga adalah Sulaiman bin Daud AS, disebabkan kerajaan
dan  kemewahan  dunia  yang  dimilikinya.   Pada  beberapa  riwayat
disebutkan:  Sulaiman  AS  alkan  memasuki  surga  setelah  para  Nabi

selama 40 tahun.  Hadits ini diriwayatkan oleh penulis kitab ,4/ gz4f,

dan hadits ini tidak bersumber. Jika Allah SWT memberikan sesuatu
tanpa   syarat,   itu  bemalma  anugerah.   Lalu,  bagainana  mun9kin
Sulaiman AS akan memasuki surga paling alchir, padahal Allah SWT

berfirman tentangnya:  ¥6' 6S;3 drS' b'lfe  ,'al'6}p' "Dcz#, ses%#gg7¢A#);a
dia  mempunyai  kedudckan  yang  dekat  pada  sisi  Kami  dan  tempat
kembali yang baik. "

Dalam sebuah riwayat di dalam 4s%-S%¢fez.fa disebutkan: SeJz.czp

Nabi mempunyai doa yang terkal)ulhan, oleh sebab itu, Nabi tersebut

bersegera     me7"ofeo#7c);a."    Hadits    Nabi7°`     dan    telah    dibahas

sebelumnya.   Maka,   Allah   SWT   menjadikan   bagi   Nabi   tersebut

kebutuhan   yang   mendesck.   01eh   karena   itu   pula,   Allah   SWT
memberikannya tanpa pamrih.

Adapun mahaa firman-Nya,  ~Cj; * ,J1<¥ c±;i; ty€ "yo»g fz.d¢fr
dimiliki  oleh  seorang  jua  pun  sesudahha,"   yalmi  `]rrdik  m!eniIT:ka

perkara    serupa.    Seakan    permintaannya    ini    dengan    sendirinya
mencegah permintaan serupa setelahnya dari orang-orang setelahnya.

Sehingga   tidak   seorang   pun   boleh   berangan-angan,   dan   bukan
larangan pengabulan yang diminta Sulaiman AS.

Ada   yang   mengatakan,   adapun  pemintaan   Sulaiman  AS
berupa kerajaan yang tidck dimiliki oleh seseorang setelahaya adalch

agar  kedudukan  dan  martabatnya  di  sisinya  nyata  bagi  makhluk
semuanya,   sebab   para  Nabi   pun  berlomba   untuk  menjadi   yang

7°t HR. Muslin dalam pembahasan tentang Iman, bab: Pilihan Nabi Doa Syafa'at

Bagi Urrrmtnya (1/189).



terdekat di  sisi-Nya. Karena itu, ketika Rasulullah SAW bermcksud
menghukun    Iffit    yang    mencoba    merusak    shalatnya    dengan
mengikatnya  dan  AIlah  SWT  memberikan  kesempatan  untuk  itu,
Rasulullah  SAW  teringat  perkataan  Sulaiman  AS,    ¢+i J;j3£:i ;;
~CSS  'L£,  £SL,  L±€ S  Izrc},   ..Ya  Tuhanku,   ampunilah  aku,   dan

o[rmgerchkanlch kepadaku kertyaan yang tidak dintliki oleh seorang

/.wa  PWH  ses#dr%ha,"  lalu  behau  mengusimya.702  Jika  Allah  SWT
memberikan nikmat serupa kapada orang setelah Sulaiman AS, maka
tidak ada keistimewaannya. Seakan Rasulullah SAW enggan melawan
Sulaiman AS dalam keistimewaan tersebut, yalmi keistimewaan dalam
menundukkan syetan adalah milik Sulainan AS dan Allah SWT telah
mengabulkan permintaan Sulainan AS tersebut. Wra/Jcla%# a '/am.

Fiman Allah SWT,  :~6J±J .jj`L> 4sji i±{ 'al' 6j=3   "Kem%dz.a»
Kant  tundukkan  kapadanya  angin  yang  berhembus  dengan  baik,"

yakni  berhembus  sapoi-sapoi,  tetapi  dengan  kekuatannya  sehingga
tidck membahayakan seseorang pun. Kekuatan angin tersebut manpu
membawa     pasukan     dan     tentaranya     berikut     arcs-arakannya.
Diriwayatkan baliwa panjang arak-arakannya mencapai satu farsakh,
dengan  ketinggian  100  tin8kat.  Setiap  tin8kat  dihuni  oleh  manusia.

Sulalman AS  sendiri berada pada tin8kat tertinggi  dari  arak-arakan
tersebut bersana para budak dan pelayarmya.

Abu  Nu`aim  AI  Hafich  meriwayatkan,  "Ahmad  bin  Ja'far
menceritakan   kepada  kami,   dia  berkata:   Abu   Bakar  bin   `Iyasy
menceritakan  kapada  kami,  dari  Idris  bin  Munabbih,  dia  berkata:
Ayah saya menceritakan kapada saya, dia berkata: Adalch Sulaiman
AS  mempunyai  1000 rumah.  Bagian  atasnya terbuat  dari  kaca  dan

7°2 |R. A| Bukhari dalam pembahasan tentang Shalat, bab: Nomor 75, dan dalam

pehochasan tentang para Nabi hadits nomor 40. Imam Ahmad dalam 4/ Mus»ad
(2/298).



bagian  bawahnya  terbuat  dari  besi.  Pada  suatu  hari,  Sulaiman  AS

pergi   dengan   mengendarai   angin.   Dalam  peljalanannya   tersebut
Sulaiman AS  melihat  seorang pembajak  tanah.  Pembajck tanch  itu
melihatnya  dan  berkata,  "Sungguh  keluarga  Daud  AS  telah  diberi
sebuah  kerajaan  yang  besar!"  Angin  membawa  perkataan  bapak

pembajak  tersebut   dan   menyanpaikarmya  kepada   Sulaiman  AS.
Sulaiman  AS  turun  dan  mendatangi  bapak  pembajck  tersebut,  dan
berkata,    ``Saya    mendengar    apa    yang    kamu    ucapkan.     Saya
menjumpaimu  dengan  maksud  agar  kamu  jangan  berangan-angan
terhadap  apa yang kamu tidak manpu mendapatkannya.  Ketahuilah
satu fusbz.faclf adalah lebih baik dari apa yang telch diterima keluarga

Daud    AS.    Pembajak    tersebut   berkata,    ``Semoga    Allah    SWT
menghilan8kan    kesedihanmu    sebagaimana    Dia    menghilan8kan
kesedihrfu"

Fiman  AIlah  SWT,   6C:i £2  "...ke  mcz#a  sa/.a  menge7®o,"

yahi   arcade,   yang   dikehendakinya.   Demikian   yang   dikatakan
Mujahid. Crag Arab berkata, "4sfocz¢bcz ¢sfa-sfe¢wczczb wcl afrfeffocI `¢ c!/

jowaab,   yckri   araada   ash-showaab   dan   akhiha'a   al   jawaab
(mengingnkan   kebenaran   dan  jawabnya   salch).   Demikian   yang
dikatakan Ibnu AI A`rabi.

Scorang penyair berkata:

(ashaaba) Hendck berbicara tetapi tak mampu

makajowabnyasalchpadapersendian]cO

Ada yang mengatakan, "4sfea!aba! itu bahasa Himyar." Qatadah

berkata,  "Itu  bahasa  Hajar."  Ada  yang  mengatckan,   `` 6t;i  £2
bemakna   fog.I.#czmacz   qczsfr¢cJa,   ketika   berkehendck.   Diambil   dari

" Syair hi teldapat dalan Tafisir lbnu Athiyyah (\4135), can AI Bahr AI Muhith

(7/398).



kdiinat  ishaabatu  as-sahmu  al  ghardu  al  maqshund,   rnengeun:i
sasaran tujuan d-an maksnd."

SX'.;;6 '¥ %  ':i;as  .`Dan,  syetan-eyetan  semuanya  ahli
bcz7.gef#a7I    cJa7z   penye/am,"    maksudnya    Kami    tundukkan    pula

kepadanyasyetan-syetandantidalcpenahberlakusebelumnya.5~e:+#
bada/  dari  lafazh  aj±96'   ,  yakni  senua  syetan-syetan  yang  ahli
bangunan   dari   bangsa   syetan   yang   akan   membangunkan   bagi
Sulaiman AS banyak bangunan sesuni dengan kemauannya.  Seorang

penyair7°4 berkata:

Keouali Sulalman ked:ka Thanya berkata kapadanya

Berdirilah di sahara dan jangan lemah

Kurunglah jin, sungglL.h saya telLLh mengizinkan mereka

Untuk nembangwl kehancuran derlgan papan dan tiang

¥j£; "dr» pen}Je/a7»," yalmi di laut yang mencari pemata
dan   mengeluarkannya   untuk   Sulainan   AS.   Dengan   demikian,
Sulaiman AS  adalah orang pertama yang menambang pemata dari
dala\:\[\ lantan,   i,£fm L3, ir,ffz &SSS  .`Dan  ryetan yang  lain yang
ferz.haf   dcz/&m    Z7e/e7zggzf,"   yalmi   kami   tundukkan    syetan-syetan

pemban9kang dan Sulainan AS mengihat mereka dengan rantai-rantai
dan kurungan besi. Demikian yang dikatalran Qatadah.705

As-Suddi    berkata,    ``Maksudrya    adalah    f4/     `4gfe/&o/,706

belenggu-belenggu." Ibnu Abbas RA berkata,  "Di dalam wz.tsaag,707

704   Penyair   tersebut   adalah   An-Nal]ichah   Adz-Dzibyani,   telah   dibicarakan

Se?oe5L%atian_perkafaaninidisebutkanAlREwardidalankidbtafainya(5/99).

106 Ibid.
" Ibid-



yaitu tali-tali dan rantai-rantai pengikat." Makna senada dipahami dari
perkataan seorang penyair:

Mereka enggan merampas dan menyandera

Maha raj a-raja menghat mereka]°8

Yahya  bin   Sallam  berkata,   ``Sulainan  AS   tidak  mungkin
berbuat demikian, kecuali disebabkan kekafiran mereka. Jika mereka
beriman, tentu Sulaiman AS akan membebaskan mereka.

Firman Allah SWT,  6j~u:: l'i:i  ``J#z./ofo  ¢#wgerclfa  hamz.,"  yang

dimaksud   dengan   "focradzcz   (ini)"   adalah   kerajaan,   yakni   inilah

kerajaan anugerah Kami. Jika mau, kamu bisa memberi kapada siapa
saja dan jika mau, kamu bisa tidak memberi kapada siapa saja yang
kanu mau, semua itu tidak ada perhitungan atasmu. Demikian yang
diriwayatkan dari AI Hasan, Adh-Dhahhak dan ulama lairmya.

AI  Hasan  berkata,   "Biasanya  Allah  SWT  memberi  syarat
dalam  pemberian-Nya,  kecuali  terhadap  Sulaiman  AS.  Allan  SWT
berfiman kepada-Nya,  ¥\£   36i> dii  ji #`6 6j~d££  \'ri  "J#„
anugerah ka:rmi;  maka berikanlah ftepada orang lain)  atou tahanlah

(untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungan jawab." C!atalhah
berkata,  "Isyarat pada fiman-Nya,  6j~ll:: \±:i ,  adalah isyarat kepada
kekuatan berhubungan badan dengan istri yang diberikan AIlch SWT
kapada Sulaiman AS."

Adalah Sulaiman AS mempunyai 300 istri dan 700 selir. Pada

punggung   Sulalman   AS   tersimpan   100   spema   seorang   lelaki.
Demikianlah  yang  diriwayatkan  Ihimch  dari  Ibnu  Abbas  RA.  AI
Bulchari   meriwayatkan  malmanya.   Berdasarkan  makna  ini,   mcka

708  Syair  ini  karya  `Amr bin Kaltsuun dan merupakan bagian dari  catatannya.

Telch dibicarakan sebelumnya.



1afazh:  £`6 berasal dari a/ ma#z.}J, sperma. Dikatckan, "4m»a (c.D -

y%7»»z. (Of.) dan ma»a  (dr®) - );am»z. (of.)  adalah dun bahasa dengan
satu mala artinya mengalirkan. Kata keria perintah dari lafach `am»a

(grD adalah `am»z. (rf [alirkanlah]). "

Dikatckan juga,  ia berasal  dari  lafal  mane  (c;^)  - yam»z.

(dr) dan kata kejanya `amHg. (crty. Jika karnu menasukkan #w" kata
kelja yakni #%# tanpa tasydid, kanu mengatakannya `am#z.#.

Orang  yang mengartikannya dengan a/ mz-n»aA  yang  artinya

anugerah,  maka,  1afazlmya  berasal  dari  kata  keja  ma##a   `a/al.fez.

(menganugerahinya).  Kata kelja perintahnya wm%wn dengan dua #wH
sebab  asalnya  adalah mwdfaa¢ `4/ (kata keja yang  `¢z.n  dan  Jam-nya

pada/a `cl/c} adalah huruf yang sana).

Diriwayatkan    bchwa    bangsa    syetan    ditundukkan    bad
Sulainan AS. Terhadap siapa yang dikehendakinya, Sulaiman AS bisa
membebaskannya. Siapa pun yang dikehendakinya, Sulaiman AS bisa
menahannya. Demikian yang dikatakan Qatadah dan As-Suddi.

Berdasarkan   riwayat   Ikrimal   dari   Ibnu   Abbas   adalah,
"Sulalman  AS  menyetubuhi  yang  dia  suka  dari  para  istrinya  dan

membiarkan yang dia kehendaki pula, dan tidak ada perhitungan bagi
Sulaiman AS,  i?6'  6:i:3   drS' b':fe    ,'al' 6~b'  'Da#,  ses#%ggrfr"ya  dl.a
mempunyal kedudrhan yang dekat pada sisi Kand dan tempat kembali

);¢#g  baz.fr.I  Jika  kami  memberikan kepadanya  nikmat  di  dunia  ini,
maka bagi Kami dia itu mempunyai kedudukan den tempat kembali

yang baik kelak di akhirat.



© -fif)#.,
Firman AIah :

f`<,     .i-1' fa'5j¥j±€;€:if5!€jjt:i=3i3`S

pei€#,3,'&i5'al'c£;'©?j€;¥¥¢f#`ri±dy7>#gr
©#.<t.fjjty,tsj3:3j6:,`if]'

``Dan ingatlah akan hamba Kami, Ayyub ketika ia menyeru Tuhan-

nya, 'Sesungguhnya aku diganggu syctan dengan kepayahan dan
siksaan.I (Allah berf trman), 'Hantamkanlah kakimu,. inilah air

yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.' Dan Kami anugerahi
dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami

tambahkan) kepeda mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat
dart Kant dan pelajaran bagi orang-orang yang mempurtyai

Ji#Ito#. " (Qs. Shaad [38] : 4143)

Fiman  Am  SWT,   €j;.fi tri= 3rsfj    "Da#  ingrJJafr  afa#
Aczmba  Ka!mz',  4}y2fb. " Allah  SWT memerintahkan Rasulullah  SAW

agar   memberi   teladan   kapada  para   sahabatnya   dengan   bersabar
terhadap musibah.  €ji.fi    b¢d¢/ bagi lafazh sebelumnya,  jj ¥'£'S ts:l` Si
L±l'is;9ift!JJ=±li':3;:..KetihaiamenyeraTuhan-nya,'Sesungguhnya
aku diganggu syetan dengan kepayahan dan siksaan`. " I:sa, bin u"AI
membacanya z.##z.I. dengan hanzch kasrah7°9, yakni (didahului dengan

lafazh) ga¢/acl @erkata) I.##z.I. (sesungguhnya aku).

AI   Farra`    berkata,710   "Para   Qari`    sapakat   membacanya

bJ.#asfobz.7€ dengan #%# dhammch tanpa tasydid."

709 gz.ra `ah kasrah dengan hamzah disebutkan An-Nuhhas dalam J'rab ,4J gwr `an

(3/i#o64L)ELchMqat,raa:.?k,%u%#(m2#%o#)?ttr.



ch-Nulhas7tt bckata, Thi jnga salad, schch dia berkata para

Qari`  sapakat atas qira`ah ini." Selanjuthya diriwayadran deri Yazid
bin  AI  Qa`qa`  bahwasanya  dia menbacanya  demikian,  bz.»asfoabz'7f

dengan»#»dansndfathah.7]2

Yazid bin  AI  Qa`qa`  menilai  Abu  Ja'fr salah,  sebab  Abu
Ja'far  mcmbacanya  demi]riap  "haafsAzzbz.»"  dengan  zzzfn  dan  sAad
dharrmah.7t3  Qira`ah  ini  diriwayadrm  pula  dari  Abu  `Ubaid  dan
ulama  alli  nallwu  lainnya  dan  dari  AI  Hasan  Adapun  qira`ah,
"bz.»asAabz.zz"   adalal  qin`al  Achin  AI  Jaldari  dan  Ya`qub   AI

Hadhrami. Qira`al ini jnga dhiwayadrm dari AI Hasan. Diriwayatkan

pulademikian,"bz-usfroin"dengrmmfathahdanfhadsukun7]4dari
Abu Ja'far.

Senun  qira`ah  ini  menunlt mayoritas  ulana bcrmakna  a»-
#asAab  a[eledhap kelelahah).  Malha. 1afazh »usAdrm  dan 7.asAabw»
sebagaimana  lafach  rfuiznlm  dan  fraEzamamam  alesedihan).  Bisa juga

lafach nusAha adalah bentck pl]IIal dari »ashazi, saped 14/efts»«» dan
watsa»zfn  (berhala).  Bisa jugr  lafazh  7zusAdrz»  bcrmakna  »usAzfb«7z

(sesuatuyangditegalckan)dqgapmmbuangdhanmahnya.
Adapun  kalimat,   =L±{  i;  a$  6j    "...drm  taz.frarfl!mha»

baginu) yang disembelih untuk bedala."H\S    Auks yam:8 "ougatck:an,
``Lafach  itu  adalch  bentuk  plunl  dari  »ashaaz]  qula)."  Abu

Ubaidah  dan ulana  lainnya bedrafa,716  "A7I-jvushdrf  bcmalma  ap;-

711 Lib. /+ab .4J 9pr`ou (3/464).
7L2 Kedun gzrp`aA ini dinflai 7rmzmafr schagainana tndapat dalan ragrz.a i4»-

JVI#yfo¥.. 167.

7'4 gz.ra `aA dengan nzfl falhal dan sAad alrm ini dischrdnn An-Ninhhas dalam

I'rabAIQur`an(3146S)danqinL\`ahritidsn[mcta\\ratir.
715 Qs. A| Maa`idah [5]: 3-
716 Lib. Ma 'anz. ,4J 9tr`an (2/184).



tyur7zf afejahatan) wa al dndna!` (musibal), dan a7I-nashahi bcmalma
kelelahandanEapayahan.Adayapgmengrfalrmpadamalna,£±€L'gj

=X±:9 g±  ':j£±«^ ..Sesungguhnya  chu  diguri;ggu  syetan  iengan
fapa}i«Aa[» da» sfdsuan, " yalmi yang bedraitan dengan gapgguan was-
was dan bukan laimya.  77Iul7lfzaha a 'ha. Demflrian yang dischutkan
ch-Nulhas.717

Ada  yang mengatckan,  lafaal i4n-MisAb bcrmalma mtisinah

yang meninpa tubuh, dan dr ndzflab musinal yang meninpa harta.
Pendapat ini jauh.

Ulana ahli taffir bckata, ``Ayyul) bchangsa Romawi7t8 dan
berasal   dari   negdi   al  BzzfsunfyprA.7]9   Schutamya   adalal   Abu
Abdillali,  menurut  schuah  pendapat  dari  AI  Waqidi.  Allah  SWT
memilihnya sebagai Nali. A]lal SWT menbeinya banyck nihat
berupa hata melimpah dan anal[ ]xpg banyalL  Ayyub ini seorang
hanba  yang  bersytmIT  kapada  Allah  SWT,  dermavan  tchadap
sesama manusia, baik dan pengach tchadap siapa sajaL Hanya tier
orang yang beriman kapadanya.

Dahulu, iblis mempunyai tapat bndian di langit ke tlEjuh.
Suatu  hari,   sebagainana  biasanya,   iblis  duchk  pada  tempaniya
tersebut. Allah SWT belkata kapadanya, "A4h[dyprfaq!A ha7»zf neenggndz

hambafaf  4»¢zb  4S  ha7i"g  [FadRE.7'  il>lis  belkata,   "Ya  Allah,
bagaimana saya bisa menggodanya. EL8hai telah mengLjinya dengan
harfu melimpah  dan anak yang ban]fa][  dan dia  selamat dari ujian
tersebut. Akan tetapi, jika EL8]raii mengng-inya dengan kefalriran dan

717Lih.4/a'a»z.4/or`ar(6/121)-

;:::e,fa!i::?%ffi::::;::=biEFTE==Ldan-Eal-
tasydid  )/a`   adalah  nan  sebual  tapat  txpench  di  Damash]s.  Adr  yang
mengatakan,  "Nan sebuah nngch belada anfro Danaslms  dan Adan`at." Ich
Mu `jam AI Buldan (1140E). a



mencabut   hartanya   sekaligus,   saya   yalrin,   dia   akan   tidak   lagi
mentaatimu."

Allah    SWT   berfirman,   "4faf   fa4aschcz»   famzf   ferAadrp
fe/zfargrnya   dan   Aarfunyu. "  Maka,   ibHs  musuh  Allah  memulal
keljanya. Dia mengumpulkan bangsa jin lfijt dan mengumumkan apa

yang  dikatakan  Allah  SWT  kapadanya.  Salah  safe  dari  jin  ffit
berkata,  "Saya  akan membakar hatanya  dengan  api-mu,"  dan  dia
melakukarmya  lalu  datang  menenui  Ayyub  dan  mengabarkan  apa

yang telch teijedi.

Ayyub  AS berkata,  "4/ Hlrmdlf7Z.Jch,  Dia yang memberi  dan

Dia  yang  mengambil  kembali.  I.alu, jin  ffit  tersebut  mengan8kat
sudut-sudut  istana Ayyub  lalu  menba!±k_kannya menimpa istri  dan
anak-anaknya, kemudian datang menenui Ayyub AS dan mengatakan
apa yang  telah tejadi  dengan kelualgrya.  Ayyub AS  mengambil
debu  dan  merauplrannya  ke  kqpalanya  (sebagal  un8kapan  duka
citanya).

Melihat  hal  itti,  iblis  naik ke  langit.  Akan  tetapi  didahului
taubat Ayyub AS. ibhs berkata, `fYa Allah, kuasakan saya terhadap
badannya."  Allah  SWT  berkata,  "4fu  fa.asahan  hamzf   ferhadrp
badarmya,   kecuali  lidah,   hati.  dan  pandangannya."  Tbrfus  rmch:xp
tubuh  Ayyub  AS  hingga melapuh  dan  setelah  mengering  berubah
menj adi kutil (tsa 'ac/I-I-0.720

Ayyub AS menggaruhya dengan kukunya hingga berdarah,
1alu  menggaruknya  dengrn tembikar hingga  dagingnya beriatuhan.
Pada saat demikian Ayyub AS bedrata:  '£;I;;=Jf :i;;' "afu dz.gr»gg«
s);efczz!. " Akan tetapi, jatuhnya daging tersebut hanya sebatas bagian

72° ,4ts-tsa 'a!a/I.z7 bentck pl`mlnya  tsa'Jnd.  Ia  adalah  daging Ltulhouh  di  deuh

sebesar kacang dan lebin kecil lagi (jralmi kufil). i4/-I,isaan (entri: tsa 'a/a).



luar tubuh,  sebab  tidak  ada yang mun8kin hidup  tanpa makan dan
minum.   Demikianlah,   selana  tiga   tahun   Ayyub   AS   merasckan
sckitnya.

Ketika   iblis   melihat   bchwa   Ayyub   AS   tidck   mungkin
dikalalikan,   dia  datang   menemui   istrinya  dalam  bentuk  manusia
berbadan besar  dan tampan,  dan berkata,  "Saya  Tuhan bumi.  Saya

yang  menjadikan  Ayyub  AS  berbuat  demikian.   Jika  kanu  mau
bersujud  kepadaku  sekali   saja,   saya  akan  kembalikan  kepadanya
keluarganya  dan  hartanya;  itu  semua  ada padaku."  Kemudian  iblis
menampakkan itu semua pada sebuah lembah. Istrinya pergi menemui
Ayyub  AS  dan mengabarkan  apa yang telah dilihatnya.  Ayyub  AS
marah dan bersumpah hendak memukul istrinya j ika dia sembuh.

Ulania  ahli  tafsir  juga  menceritakan  secara  panjang  lebar
sebab-sebab  musibah  yang  menimpanya,  sikap  jemunya  terhadap
musibah yang  menimpanya,  dan pengaduannya kapada Allah  SWT
atas apa yang menimpanya serta nasihat tiga orang pengikutnya agar
diajanganberbuatdemikian.

Ada   yang   mengatckan,   "Seorang   yang   dizhalimi   datang

kepadanya meminta bantuannya, tetapi Ayyub AS tidak menolongnya,
Karena itu dia diuji dengan musibah."

Ada   yang   mengatakan,    "Pada   suatu   hari,    Ayyub    AS
mengundang  banyak  orang  datang  ke  runahnya,  tetapi  Ayyub  AS
menolak kedatangan orang-orang fakir masuk ke rumahnya dan sebab
itulch dia diuji dengan musibch."

Ada yang meng.atakan, "Ayyub AS telch 'menjilat' seorang raj a

yang  memeranginya  dengan  memberikan  kapadanya  domba-domba
miliknya  (agar  tidak  diperangi).  01eh  karena  itu  Ayyub  AS  diuji
dengan musibah."



Ada yang mengatakan,  "Orang-orang membenci  istrinya dan

berkata: Kani takut kepada penyakit menular." Mereka merendahkan
istrinya. Karena itu Ayyub AS berkata, "';;i:;£Jf :i;+' '4ha dz.gr»ggzf
s}/efaH'. " Istrinya edalah Layya binti Ya`qub.  Ayyub AS hidup pada
zanan Ya'qub AS.

Ibu  Ayyub  AS   adalah  anak  wanita  Luth  AS.   Ada  yang
mengatakan, `Tstri Ayyub AS adalah Rahmah binti Ifratsim bin Yusuf
AS bin Ya'qub AS." kedua pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari.

Ibnu AI Arabi berkata, "Perkataan para ulama ahli tafsir bahwa
iblis mempunyai kedudukan di langiv ke tujuh adalch pendapat yang
rusck,  sebab  Allah  SWT  telah  melaknatnya  dan  membuangnya  ke
bunri.    Tidak    mungkin    seorang    iblis    mempunyal    kedudukan
sedemikian rupa tingginya dengan keberadaannya di langiv ke tujuh,
seckan   memperoleh   keridhaan-Nya,   sebagaimana   para   Nabi   di
sisinya? Ini adalah perkataan orang sangat bodoh.

Audaqpirun  pedsalwh,  'Mampukah   kamu   menggoda   hambcku

4}y#b I4S hara#g sedz.fa.f.? ' adalah perkataan yang tidak benar secara

mutlak.  sebab AIlah  SWT tidak berdialog dengan orang-orang kafir

yang  merupakan  tentara  iblis  terlalmat.  Bagainana  mun9lin  Allah
SWT berbicara kepada yang menyesatkan hamba-hanba-Nya?

Adapun  perkataannya:  Allah  SWT  berfirman  kepada  iblis,
``Aku kuasakan kamu atas  harta dan keluarganya,"  ed:a,1ch rmmg}in

bagi yang manpu, tetapi jauh dari mungkin pada kisch ini. Demikian

juga  perkataannya  yang  menyebutlcan  bahwa  iblis  meniup  tubuh
Ayyub  AS  yang  karenanya  melapuh  dan  kemudian  tumbuh  kutil,
adalah tidak mun8kin.  Allah  SWT mampu berbuat  semua itu tanpa
harus menggunakan jasa syetan, sehingga seakan syetan berada lebih



tinggi dari Nabi sampai belbuat sekchendalmya tchadap kchianga dan
hartanya bahkan dirinya.

Adapun perkataannya, "Perkataan iblis kepada istri Ayyub AS:
Aku adalah tuhan bumi. Jika kanu tidak menyebut nana AIlah dan
kanu bersujud kapadaku sekali saja, aku akan sembuhlrm penyal[it
suamimu  dan  mengenbalikan  keadaannya  semula,"  adalali  tidck
mun8kin istri seorang Nabi menjadi ragu dengan perkataan seperti ini

yang jauh dari kewajaran, bagainana munglin ada tuhan seperfi in
yang   melarang   menyebut   nana  Allah   den   membeckan   g)ut
kesembuhan dengan menyembahnya, keeuali jika lawan bicara adalah
seorangyangbodohdanberadapadapuncakkebodohanyaoradr)72].

Demikian pula dengan perkataan bahwa iblis menampaldEan
keluarga dan harta Ayyub AS dalan bentulmya di schuah ldralL
adalah  tidrk  munglin  iblis  melakukan  yang  denilrian  in  seakan
menandingi    Allah    SWT    dalan    penciptaan,    walaupun    lcha
menyebutnya  sihir,  sebab  jilra  menang  sihir,  tentunya  istri  mhi
Ayyub AS yang tentunya lebih berilmu dari kita mengetahui hal in

®ahwa yang menciptakan itu hanya AIlah SWT dan selainnya adalal
sihir yang karena itu jangan dipercaya), sebab pada setiap zaman il]m
dan praktek sihir itu selalu ada dan dikenal manusia."

AI  Qadhi berkata,  "Adapun penyebab yang memahami kata
merefa kapada perkataan-perkatann se].enis ini adalah fiman-Nya:   ;i
-3X£9 `5i± ':jfflf) ':3;: 3$ 5'¥6 t5!k 'ketika ia nenyeru Thhan-nya,
``Sesungguhnya   aku   diganggu   ryctan   dengan   kepayal.an   dan

sz.dsaa#. "   Manakala   kata   merefaa   membaca   bahwa   Ayyub   AS
mengeluh   karena   syetan   telah   mengganggunya,   maka   merefa

721  4/ Fade  untuk  manusia  adalah  orang  yang  bodoh  dalam  berdalfl  berikut

lemahaya memahami pelhoicanan. j4/ Fade juga bema]ma  ormg  yang germk
bodoh dan kasar. £isan [4/ 'Anzzb Qntri: /zzdrma).

±$1



menambah-nambahkan  perkataan-perkataan  yang  telah  dipaparkan,

padahal, bulran demikian adanya. Akan tetapi, semua perbuatan baik
dan bunllL kekafiran dan keimanan, ketaatan dan keingkaran semua

penciptanya adelch Allah SWT dan tidak ada yang bersekutu dengan-
Nya dalam  penciptaan tersebut, tidck juga pada ciptaan-ciptaan yang
lain.

Meskipun  demikian,  tidak  disebutkan  bahwa  kejahatan  itu
datang dari Allah SWT, walaupun demikian adanya. Akan tetapi, sisi
adab  melarang  demikian.  Tuntutan  agar memuji-Nya membuat kita
berbuat demikian. Begitulah yang diucapkan Rasulullah SAW, ``Dcz7c,

kchatkan  di  tangan-Mu  dan  kejahaan  buhan  datang  dc[ri-Mu."nz2
Semakna dengan ini perkataan Ibrahin AS,  +}±±j'. j3£ `±+=r' `SL:
"Dan,  apabila aku sakit,  Dialah yang menyembthhan a|q/."MZ3 P.aha

ayat lain pelayan Musa AS berkata kapadanya:  ;i;£J{ j|ij;:ii ~[j
"Dan,  tidrk  adelah  yang  melupakan  cku  untuk  menceritakannya

keouali syetom."R24

Adapun perkataan, "Seorang yang dizhalimi datang kapadanya
meminta  bantuannya  dan  Ayyub  AS  mengabaikan  pemohonann
tersebut," j.ika  dinilai  sAaAz.A  perkataan  ini,  maka  ini  bertentangan

dengan sifat yang seharusnya ada pada seorang Nabi. Atau jika Ayyub
AS  tidak sanggup  membantunya,  hal  itu dimaaflcan.  Demikian juga

].awal]nya terhadap perkataan mereka, Ayyub AS  tidak mengizinkan
para  faldr  miskin  masuk  ke  rumahnya.  Jika benar  dan  Ayyub  AS
mengetahui, maka pemyatann ini batal; jika tidak mengetchui, mcka
tidak ada tuntutan.

722 EEL Muslin dalam pehoahasan tentang Shalat Para Musafir, bab: Mendirikan

Shalat Malam (1/535), dan diriwayatkan ulama ahli hadits lainnya.
723 Qs. Asy.Syu`araa` [26]: 80.
724 Qs. Ai Err [i8]: 63.



Adapun perkataarmya, "Ayyub AS berupaya z»e7z/.I./af raja kafir

yang     memeranginya     dengan    menyerahkan     domba-dombanya
kapadanys;  hendalmya  jangan  dikatakan  menjilat,  tetapi,  katakan
membzf/."A,  sebab  hal  itu tidak mengapa dilaku]ran  seorang muslin
sebagai  upaya mengLisir kqjalatan orang kafir  dan zhalim terhadap
keselamatan   diri   dan   hartanya,   dengan   menberikan   kapadanya
sejumlah harta. Artinya, pemyafaan ini di atas munghin benar, tetapi,
hendaknyadenganbahasayangsopan.

Ibnu  AI  Arabi  AI  Qadhi Abu Bakar berkata,  "Semua kisah

yang  berkaitan  dengan  Ayyiib  AS  adalal  tidak  benar.  Kita hanya
berpegang dengan yang dihisal]kan Allah SWT di dalam RItal]-Nya

yangterangkundalamdunayat:Pdrzzma,££:€j3£€!±d5:I:S£<j.ffj'3jal..Dan,(ingatlahkisai)Ayub,ketika-Ime;yer;:Trihan9ny;,:fri

Tuhanku), sesungguhnya aku telal\ ditinpa penyakit'. " 725  Kedra, di
dalam surah Shaad,  ¥6=j F¥> ';;I;;Elf ;;;' jj ``Kefr.fa I.a me»}Jexp
Tuham-nya,  'Sesungguhnya aklL diganggu syctan  dengan  kepayahan
dan siksaan'. "

Adapun berdasackan sabda Rasulullah SAW, hanya nda sebuah
irwayat yams shahih, .`Keti,ka Ayych sedang mandi, tiba-tiba seorang
lelaki  jatwh  tersung:k]ir  karera  mengejar  seeker  belalang  emas.'.
Hadits Nabi. Jika hanya kedua riwayat ini saja yang dinilai sAaAz.A dari

segi periwayatan, maka bagainana caranya riwayat-riwayat tersebut
sampai kepada kita? Lidah siapa yang didengar? Adapun kisah-kisah
Isra'iliyat,  ulama  menolaknya._ Alhasil  janganlah  kanu  membaca
riwayat  terfulisnya  dan janganlah  mendengarkan  tuturan  kisahnya.
Semua  kisah-kisah  Isra'iftyat  terschut  hanyalah  hayalan  yang  akan
merusak hati dan pikiranmu.726

;=S:£froAho#`±2e]j=|bm]A]atiiniadalahkolnentryangbaksekali.



Sebuah  riwayat  dalan  kitab  4sfa-StiaAz.A, 727  dan  lafazhnya

milik AI  Bulchari,  dari  Ibnu Abbas RA,  dia berkata,  "Wahai  kaum
Muslimin!  Mengapa kalian bertanya kapada Ahlul Kitab, sedan8kan
Kitabullah  yang  diturunkan-Nya  kapadamu  datang  dengan  berita
terbaru? Baca saja AI Qur`an, isinya tidak dilebih-lebihkan. Bukankah
telah diberitakan kapada kalian bahvia orang-orang Ahlul Kitab  itu
telah  merubah-merubah  dan  menanbah-nambah  isi  kitab  mereka.
Mereka berkata   4*<S \££3 .3+> i|jj€£jj, ,dfii ,+;g i, \i:i     "/»z. darz.
Allah,  (dengan maksnd) untuk memperoleh Keuntungan yang sedihit
dengrH perb#afa7!  I.fro."728  Bukan bemakna  ilmu pengetchuan  yang

kita  punya  melarang  kita  untuk  mendengarkan  apa  yang  mereka
katakan.  Akan tetapi,  pemahkah mereka bertanya tentang  apa yang
diturunkan kapada kita? Di dalani riwayat ,4/ A4lclwaffoffac! ` disebutkan

Rasulullah SAW pemah menegur dan melarang Umar bin Khaththab
menbaca kitab Taurat.

Firman Allah SWT,  dy5?i;r£1 "Ha7.f¢mha»/aA hafa.in" 4r-
Jtafaczfe2f  bemakna mendapak  dengan  kaki.  Dikatakan,  rahadfaa  ad-
daabah   ham  rakedha   ats-tsouba   bi   ar-rtylihi   Qken!de;palf  hewan
tunggangan   dan  mendepak   baj.unya   dengan   kaki)   AI   Mubarrad
berkata,  "4r-RaAalfaw  adalch c!f-fczferz.I.fa (menggerak-gerakkan)  Karena

itu, AI Ashma`i berkata, "R#fo.dfeaf ¢d-da¢ba¢," dan tidck dikatakan,
"Rczhadfoa£  ¢d-dczabafo,"  sebab  makna  a7.-rakdfec{  ®ada  kalimat  ini)

adalah  penunggang  hewan  tunggangan  menggerakkan  kakinya  dan
bukan menggerakkan hewan tunggangan tersebut."729

727 in A| Bukhari dalam pembahasan tentang Persaksian, bab:  nomor 29;  dan

dalam penhahasan tentang  Keteguhan,  bab:  nomor  25,  dan  dalam pendahasan
teTngsTfruhi;:qb£Tg]T;;.402.

729  da|am  Ash-Shihhah  ®ada  lafazh  materi  r¢hadAa)  disebutkan,  "J4rlzaAdAzf

adalah   menggerakkan   kaki."   Dikatakan,   "JzafadAfro   a/  /arasa   bz-rz/./I.z.   (saya
menggerakkan   kuda   dengan   kakiku)   bermalma   mendorongnya   agar   berlari."



STba;wash  "ed:wayaidK:an,  "Rakadhat   ad-daabah  fiarakadhtu

(Saya memacu hewan tunggangan, dan dia berlari),  saperti /.abarfz/ a/
`¢zfo7#¢/&jabar¢(sayamenampaltulangyangpatah,danberlaku)dan

feczza7!fctfeci /afeazcz#cz (saya membuatnya sedih, dan dia bersedih). "

Alhasil  pada  ayat  ini  terdapat  lafazh  yang  disembunyikan,

yaluni  Kani  berkata  kepadanya,   ;gf    "Hantankanlah  kakinu."
Demikian   yang   dinyatckan  AI   Kisa`i.   yalmi   ketika  Allah   SWT
memutuskan ut]k menyembuhkarmya, Dia berfirman,  ¢¥6 i:iL' \i£
'&J{%9 "Inilah air yang sejuk untwk mandi dan untuk rhinun," rn:ck:a,

Ayyub AS menggerakkan kakinya dan memancarlah air mata air yang
dipergunakan  Ayyub  AS  untuk  mandi.  Setelah  mandi  dengan  air
tersebut,   hilanglah  penyakit  tubuhnya.   Ayyub   AS   meminumnya,
setelin itu hilanglah penyakit batinnya.

Qatadch berkata, "Itu adalch dua mata air di Syam di sebuah
tempat yang dinamckan AI Jabiyah. Setelch mandi dengan air mata air

yang   pertana,   hilanglch  penyakit-penyckit   lahimya.   Setelch   itu,
Ayyub  AS  mandi  dengan mata air kedua,  maka hilanglah penyakit
batimya." Pendapat demikian diriwayatkan pula dari AI Hasan dan
Muqatil.

Muqatil berkata,  "Dari mata air per[ana memancar air panas
dan Ayyub AS masuk ke dalamnya lalu mandi.  Saat keluar darinya,
Ayyub  AS   sudah  dalam  keadaan  sembuh.   Dari  mata  air  kedua,
memancar alr segar dan Ayyub AS meminumnya."

Ada   yang   mengatakan,   "Ayyub   AS   diperintahkan   untuk
menggerak-gerakkan   kakinya   agar    semua   penyakit    ditubuhnya

Kemudian  maknanya  berkembang  dan  dikatakan,  "JtahadAcz  a/ /t7rasa  bermakna
kuda  berlari,  tetapi,  ungkapan  ini  tidak  ada  sumbemya.  Ungkapan  yang  benar,
"jtwkj.dfea a//arcs dengan kata kelja yang tidak disebutkan pelakunya 03 `/ rna/.ftwwD.

Ism maf`ul-nya mardfzfdA.



beriatuhan, dan menggerakkan kakinya batian bumi yang kemudian
menjadi tempat mandi." Demikian yang dikatakan AI Qutabi.

Ada yang mengatakan,  "Menggerakkan kakinya pada bagian
bumi  yang  menjadi  tempat  mandinya."  Demikian  yang  dikatckan
Muqatil.

AI Jauhari berkata73°, "(dikatakan) Jg7}fasa/fzf bz. a/ mac ' (saya

mandi dengan air). 4/  GAas«z// adalah  air yang dipergunckan untuk
mandi. Demikian pula makna a/ m«gAfczsa/ adalah air mandi. Firman
AIalns;`WT,»*f[1;9»>D,'#:;==l'6&.`Inilahalryangsejukuntukmandidan
w#fcifr   mz.Hw7#,"   ,4/   Mwgfofasa/  juga   bermalma   tempat   mandi.   i4/

A4lagdsz./ dan a!/ magdsa/ dengan sz.jl kasrah dan fathah adalah tempat

mandi j enazah. Bentuk pluralnya a/ magAaasz./."

Ulana berselisih pendapat berapa lama Ayyub AS mengalani
cobaan? Ibnu Abbas RA berkata, "7 tahun, 7 bulan, 7 hari dan 7 jam."

Wchb  bin Munabbih berkata,  "Ayyub  AS  mengalami  nasa
cobaan   selama   7   tahun.   Yusuf  AS   dipenjara   selana   7   tahun.
Bukhtanashar  disiksa  dan  beralih  bentuk  menjadi  hewan  selama  7
taliun." Demikian yang disebutkan Abu Nu`ain.

Ada yang mengatakan, "10 tahun." Ada yang mengatakan, "18

tahun."   Demikian   diriwayatkan   Anas   RA,    sebagaimana   yang
disebutkan AI Mawardi.

Menurut    saya    (AI    Qurthubi),    ``Ibnu    AI    Mubarak
menyebutkan,  dia  berkata:  Yunus  bin  Yazid  mengabarkan  kapada
kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab bahwa pada suatu hari Rasulullah
SAW bercerita tentang Nabi Ayyub AS, yakni tentang musibch yang

]3° Lth. Ash-Shihhah (Sn792).



menimpanya  dan  bal]wa  Ayyub  AS  menalahkan  cobaan  terschut
selama 18 tahun. Hadits ini disebutkanjuga olch AI Qusyairi."

Ada yang mengatakan, "Selana 40 talm"

Fiman  AIlch  SWT,  ;{=L€ rae€6 fr# # 9£'   "Dtz»,  IKanz-
anngerahi  dia  (dengan  menglLmpulhan  kermbdi)  keliLarganya  dan

(kant    tambchkan)    kepeda    mereka    schanyak    mereka    pulp...
Pembicaraan masalah ini telah dijelast=an schch-ya pada s`nd AI
Anbiyaa`.73t  a, 'i;]'    "Sehagr7z. mhoztzf drrz. Hrmzz.,.' yakni nilmat dad
]£ami:,  £qu\ ±±S± €£}>'9    C.Dan peringamn bagi orang®rang yang
mempzfnyd[z.#fa.ran, " yakni pelajaran bagi orangrolang yang berakal.

Ftrman AIal:

J'€f#.fii3€S>6L€j=j615==:=fj-,fu;`2ji`6gi32,+>iij
i  1(  -, EEEffl

"Dan, anbilln). der.gou. tanganmu seikat (r.unput), Make prkrdtoh

dengan itu dan jangan,Iah kanu malan;ggqu s.unpch Sesunggl.h:nya
Ko[mi daped din (Ayyub) seorang yang sqbar. Dinhah sebaikitqik

hambcL Sesungg..hnya d}a amat taut (kapado Thf.an-ny®."

(Qs. Shand [38]: 44)

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah:

Pt!rr«»za :   Dalam nasa-nasa menalan sakitnya, Ayyub AS

pemah  bersumpah  hendak  menu]n)1  istrinya   sebanyak   100  kali
pukulan. Sebabnya adalah ada empat pendapat:

73] LIL. Tatsir surah AI Anbiyaa` ayat 84.

i=+



1. Diriwayatkan  Ibnu  Abbas  RA  baliwa  iblis  datang  menemui
Ayyub AS dalam bentck seorang dokter. iblis berkata sanggup
mengobati penyakitnya, "Aku akan sembuhkan kamu, dengan
syarat     setelah     sembuh     kamu     berkata,     'Kanu     yang
menyembuhkan  aku'.  Aku tidak meminta balasan selain itu."

Istrinya  menj.awab,   "Ya,"   seraya  memberi   isyarat  kepada

suaminya    agar   berkata,    "Ya."   Karena   itu    Ayyub    AS
bersunpah  akan  memukulnya nanti.  Ayyub  AS,  "Celckalali
kamu, itu syetan."

Diriwayatkan  Sa'id bin AI Musayyab  bchwa istrinya datang
membawakarmya roti dalan jumlah yang berlebih. Ayyub AS
khawatir istrinya berkhianat,  karena itu  dia bersumpah  akan
memukulnya kelak.

Diriwayatkan  Yahya  bin  Sallam  dan  laimya  bahwa  syetan
menyesatkan   istrinya   dengan   cara   berkata   agar   istrinya
membujuk   suaninya  untuk  menyembelih  seekor  kanbing

yang  dengan  itu  penyakitnya   akan   sembuh,   dan   istrinya
menyebutkan yang demikian itu kapadanya, mcka itu Ayyub
AS bersunpch hendak memukulnya kelak 100 kali.

Ada yang mengatakan: Istrinya memotong rambut panjangnya
dan menjualnya dengan dua adonan roti, sebab sudch tidak ada
lagi  sesuatu  yang  akan  dihidangkan kepadanya.  Adalch jika
hendak   berdiri,   Ayyub   AS   bexpegangan   dengan   rambut
istrinya tersebut. Karena itu dia bersumpah hendck memukul
istrinya kelak bila sembuh.

Ketika AIlah  SWT menyembuhkan penyakitnya,  Allah SWT

memerintahkan  Ayyub  AS  untuk  menganbil  seikat  rumput  untuk



memukul  istrinya.  Ayyub  AS  mengambil  tan8kai  anggur  sebanyck
100 helai dan memukulkan istrinya dengannya sekali.

Ada   yang   mengatakan:   4d4-DAz.gAfsef   adalah   segenggam
rumput bercanipur antara rumput basah dan kding. Ibnu Abbas RA
berkata, "Lidi pohon kuma berikut tangkainya."

IKed«¢:    Ayat   ini   mengandung   malma   diperbolehkarmya
memukul istri  dengan niat mendidik.  Karena istrinya berbuat  salah,
Ayyub   AS   bersumpah   hendak   memukulnya   sebanyck   100   kali

pukulan.  Allali  SWT  memerintahkan  Ayyub  AS  agar memukulnya
dengan lidi pohon kuma.  Hal demikian ini tidak dibenarkan dalam
hukum A¢dd.  Allah SWT memerintahkan denikian agar Ayyub AS
tidak   melampaui   batas   dalam   memukul   istrinya,   yalmi   sebatas

pengajaran.   Dan,  memang  tidak  dibenarkan  bagi   scorang  suami
memukul   istrinya   secara  berlebihan.   Rasulullah   SAW   bersabda,
``Pukullah mereha  dengan pukulan yang tidak menyakitkan." Tckch

dijelaskansebelumnyapadasurahAn_Nisaa`.732

IKcfz.g¢: Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, apakah

perintah memukul istri tersebut khusus berlaku bagi Ayyub AS atau
bersifat umum? Diriwayatkan dari Mujahid bchwa itu bersifat umum.
Demikian  yang  disebutkan  Ibnu  AI  Arabi.733  Diriwayatkan dari  AI

Qusyairi bahwasanya itu adalah khusus berlaku untuk Ayyub AS. AI
Mahdawi  meriwayatkan  dari  Atha`  bin Abi  Rabah bahwasanya dia
bexpendapat hukuman tersebut tetap berlahai, dan adalch mencukupi
memukulnya sekali dengan 100 helai tan8kai. Riwayat serupa datang
dari haan Syafi`i. RIwayat serupa datang pula dari Rasulullah SAW.

732 Lih. Tafi}ir surah An-Nisaa` , ayat 34.
733 LHi. Ahkam AI Qur`an (4l\65Z).



Dalam sebuah haditsnya bahwa beliau memerintahkan seorang suami
memukul istrinya dengan lidi kuma 100 helal dengan sekali pukulan.

AI Qusyairi berkata, "Atha` ditanya, apakah ayat tersebut bisa
dianalkan kini?" Atha`  berkata,  "Semua ayat AI Qur`an diturunkan
untuk diamalkan dan diikuti."

|bnu   A|   Arabi734  berkata,   `Diriwayatkan  bahwa  perintch
tersebut khusus bars Ayyub AS." Demikian pula yang diriwayatkan
Abu Zaid dari Ibnu AI Qasim dari inam Malik, `Barangsiapa yang
bersumpah hendak memukul  budaknya  sebanyck  100  kali  pukulan,
lalu mengumpuHran  100  helal  tangkai  dan memukulnya  dengannya
sekali, maka itu tidak mencukupi."

Sebagian ulama kita Q4aliki) berkata, "Mcksud Imam Malik
adalah fiman-Nya:   E€\±±j `ifj+, a, \:=; #,   "u»fzf* fz.ap-fz.ap
unat diantara ka:rm, Kani berikan aturan da;ja|an yang terang."MSS

yalmi hukum tersebut terhapus dengan adanya hukum kita."

Ibnu   AI   Mundziri   berkata,   "Diriwayatkan   dari   Ali   RA
bahwasanya dia mencambuk AI Walid bin Uqbah dengan dua helai
canibuk sebanyak 40 kali cambukan." Imani Malik menolak perbuatan
inidanmembacakanFinanAllahSWT,",:J['£..1.,lS;3,+±3#bi£`6
``Maka, deralch tiap-tiap seorang dari keduanya seratus halt dera. "fl36

hi    adalah   pendapat   j4Sfafaclb   4rJtcz')/ct    (ulania   yang    condong

mentakwil nash AI  Qur`an dan Hadits Nabi  atau ulania rasionalis).
Imam   Syafi'i   berdalil   dengan   sebuah   hadits   untuk   menguatkan

pendapatnya,   tetapi,   sanad   haditsnya   diperbincan8lran.    WrcI//czaAw
a,lam.

" Ibid.
735 Qs. Al Maa`idah [5]: 48.
736 Qs. An-Nuur [24]: 2.



Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Hadits  yang  dipergunakan
Imam  Syafi'i  sebagai  dalil  diriwayatkan  oleh  foam  Abu  Daud  di
dalan Kltczb Sw#a#-nya. "

Imam  Abu  Daud  berkata,  "Ahmad  bin  Sa'id  AI  Hamdani
menceritalkan  kepada  kami,  dia berkata:  Ibnu  Wchal]  menceritakan
kapada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan kapada lrami, dari Ibnu
S)thab, dia berkata: Abu Umamch bin Sahal bin Hirnaif mengabarkan
kepada  kami  bahwasanya  sejumlah  sahabat  Rasulullah  SAW  dari

golongan  Anshar  mengabarkan  kepadanya,  bahwa  salah  seseorang
dari mereka menderita sakit keras sehingga hanis tefoaring di tempat
tidumya   (ad%#¢a   -   di9D737.   Sedemikian  rupa   sakitnya   sehingga

kulitnya menyatu dengan tulangnya. Suatu saat scorang budek wanita
milik salah seorang dari mereka masuk ke dalan kanamya a[arena
sebuah  kaperluan).  Tiba-tiba  dia  berhasrat  terhadap  budak  wanita
tersebut, dan menggaulinya. Ketika orang-orang dari kaumnya datang
mengupjunginya, dia mengabackan apa yang telah dilakukannya, dia
berkata, "Tolong mintakan fatwa kapada Rasulullah SAW untuk saya.
Saya telch menyetubuhi budak wanita yang masuk ke kamar saya."

Mereka    pun    perri    menemui    Rasulullah     SAW    dan
menceritakan apa yang teljadi. Mereka berkata,  `Kami tidak pemah
melihat sescorang mengalami sakit  sedemikian rupa saperti dirinya.
Jika  kami  membawanya  kapadanu,  pastilah  tulang-tulangnya  akan
berlapasan (/clfa/I/as4feaf)738. Tubuhnya hanya berupa kulit dan tulang.

737  radAa77#a ar-rajef/, yakri lelald yang belpun-pura sakit.  `4dfanaa bemalma

sa#!y4TgF¥e#"¥dai=t|eerpba¥diLtean¥a;:i=n.di?£a"#':#|ethn:.:dDAfafu
Fasakhtu  yadcLha,  Ofsakhwhca fiaskhaa bemalmz\ faka]rfu  rra:ifehalaha  Trin  ghalri
kfzsri.n  (saya memisahkan persendiarmya tanpa mematahkamya).  Dan, /usckha a/
mofshat, yofsakhuha f ;aslchaa dan f iassakhaha f a irf esakha dan toyassckha bemoAmal
melepas tulang persendian dari tellpatnya. £z.sax AJ 'J4rab (entri: /usckha).



Rasulullah  SAW memerintahkan mereka untuk mengumpulkan  100
helai tangkai  anggur (s);amrtzaAfo)739 dan memukuhya dengan sekali

Puku|an.74o

inam  Syafi'i  berkata,  "Jika bersumpah hendck  mencanbuk
seseorang sebanyak  100 kali, atau memukul saja (mutlck) dan tidak
mengatakannya pukulan yang keras dan tidak bemiat di hatinya, maka
cukuplah baginya memukulnya  seperti  yang  terdapat  di  dalani  ayat
dan tidak ada dosa baginya."

Ibnu   AI   Mundziri   berkata,    "Jika   bersumpch   memukul
budaknya  100 kali pukulan,  lalu memukulnya sekali dengan ringan,
maka itu cukup menurut inam  Syafi`i, Abu Tsaur dan J4sAAab ,4r-
Ra,yu.„

inam   Malik   berkata,   "Tidak   diperbolehkan   memukulnya
kecuali dengan pukulan yang menyahitkan."

Keempat: Finan AI:]ch S;WT, £=f4i `.Dan janganlah hamu
me/a7®ggzzr szfmpaA. " Ayat ini adalah dalil bahwa pengecualian dalam

sumpah itu tidak menghapuskan hukuman, walaupun pelaksanaannya
ditunda.  Dan ini  telah dijelaskan  sebelumnya dalani tafsir surah AI
Maa`idah74].  Dikatakan,  Acz7«.tea fi  ys7»z.z.»z.Az.  -)A¢A»¢ts,  yakni  jika

tidak  melaksanakan  sumpahnya.  Menurut  ulama  ahli  nahwu  Kufch
wo#  pada  lafazh  ini  lemah  (tidak  berguna),  yakni  dia  bermakna
denikinn, f a idhrib laa tahnats.

jKe/I.m¢: Ibnu AI Arabi742 berkata, "Firman Allah:  fj £,A; t±ji`6

i;i  "Maka pukullch  dengan itu dan janganlch kanu melanggar

739  ,4p;-fyamrockfr   dan  ar);-a);¢mrwwfafa   adalah   tangkai   yang   ada   kurmanya.

AS7acohHR|#;:::::::rda¥m¥e:b8frurs.a:T:n££ag"rf#"bH(aed:g:bs?::::¥3"3)..
7" Lib. Tafsir surah AI Maa`idah ayat 89.
742 Lib. Ahkam AI Qur`an (4116S2).



SzfmpaA. " Ayat ini menunjukan salah satu dari dua alasan. PerJczma,
bisa jadi pada zaman tersebut tidak ada fa/¢xflf pada syariat mereka,
dan yang ada adalah melanggar sumpah atau melaksanakan sumpah
semata.  Kedeta,  bisa jadi  yang  dinaksud  adalah  nadzar  dan bukan
sumpah. Jika memang nadzar, maka menurut haani Malik dan Imam
Abu Hanifiin, tidak ada ha„qrtzf. Imam Syafi'i berkata, "Pada setiap
nadzar, terdapat ha#tzraJ."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Perkataan baliwa tidak ada
ha#cz7iaf pada zaman mereka adalch tidak benar.  Ketika Ayyub  AS
ditimpa  musibah  selama  18  tahun ngebagaimana  di  dalam  riwayat
Ibnu Syihab,  kedua sahabathya berkata,  `Kamu  sudah berbuat dosa
besar." Ayyub  AS  berkata,  "Aku tidak mengetahui  apa yang kamu
berdua katakan. Hanya saja Tuhanku mengetahui bahwa aku pemah
beljalan   melintasi   dua   orang   yang   sedang   berseteru.   Keduanya
bersumpah kapada Allah SWT. Atau, melintasi sekelompok orang dan
mereka  saling  berseteru.  Aku  kenbali  ke  rumah,  dan  membayar
haLor¢rtzf  atas  sumpah  yang  mun8ldn  mereka  ucapkan  agar  mereka
tidak    berdosa,    khawatir   jika    mereka    bersumpah    dan    tidak
melaksanakannya. Setelah itu Ayyub AS berkata:    i'¥ jilt;±££ji
<Sfffr^  'Sfj]    ..pro  Tuhanku),  sesungguhnya  aku  i:lah -;itim;a
kyahatan dan Enghau adalch Tuhan yang Maha Penyayang di antara
semg4cz   Peny¢);oHg, "   hadits   seterusnya.   Dari   hadits   ini   dipahami,

bchwasanya pada zaman Ayyub AS  sudah ada hukum hajrcz7~a!f. Dan,
siapa yang membayar ha!gr¢7iaf orang  lain tanpa  seizimya maka  dia
telah  menunaikan  kewajibannya  dan jatuhlah  kewajiban  orang  lain
tersebut dari kewajiban membayar hajrzzraf.

jFce#¢m: Sebagian orang-orang bodoh yang sck disebut zuhud
dan  sebarian  gembel  Sck  sufi  berdalil  dengan  firman  Allali  SWT
`rmhul£    AJ:yyho    A;S,    'ary±},  ffl{    .`Hantcrmkanlah    kakinu,"    atas



diperbolehkarmya  tarian.  Abu  AI  Falj  AI  Jauri  berkata,  "hi  cara

pendalilan yang lemch.  Jika perintah menggerakkan kaki  itu karena
gembira, mcka mendekati kemun8kinan benar. Tetapi perintahnya itu
berupa   agar   air   keluar."   Ibnu   Aqil   berkata,   "Bagaimana   cara

pendalilan diperbolehkannya menari,  dari  sebuch peristiwa musibah
lalu  diperintahkan  menggerakkan  kalki  ke  bumi  agar keluar  air  dan

dengan itu musibah berlalu?" Jika menggerakkan kaki menjadi  dalil
bagi diperbolehkannya menari, maka diperbolehkan juga menjadikan
fiman  Allah   SWT   kapada  Musa  AS:     fa.i  L£J\Z;  +{+i
"Pukullah      batu      itu      dengan      tongkatmu,"H43      seda;gri     de,li:1

diperbolehkarmya     memukul     gendang!      Semoga     AIlch     SWT

menj auhkan kita dari bermain-main dengan syariat-Nya.

Sebagian dari mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullch

SA;IN   faapaida   AIL  RA,  "Karm  bagian   dariku   dan   aha   bagian
drrz.mw,"744  mcka,  Ali  RA  beljinBkrak-jingkrck  ringan.  Rasulullah

SAW juga bersabda kepada Ja'far, "Kclmw persis de#gr#fr%, j¢s"c[J®z.

da#   per!.J¢fro,"745   mcka,   Ja'far   RA   beljin8krak-jin8lerck   ringan.

Rasulullch SAW bersabda kepada Zaid RA, "Kamw sczwdczrtz kemz. dcz"

pem!.xp!.#  famz.,"746  mcka,  Zaid  RA beljingivck-jingivck ringan.  Di
antara mereka ada juga yang berdalil bahwa sejumlah orang Habsyah
melrfuckan gerakan melompat dan Rasulullah  SAW melihat kepada
mereka.  Jawabnya:  4J  foey.a!/  adalah  sejenis  gerakan  beljalan  yang

dilakukan saat bergembira, dan bukan gerakan tarian. Demikian juga

743 Qs. A| Baqarah [2]: 60.
744 Te|ah ditalchrij sebelumnya.
745  |m.  A| Bukhari dalam pembahasan tentang Perdamaian, bab:  nomor 7,  dan

dalam pelhoahasan tentang Keutamaan Sahabat Nabi, nomor 10. At-Tirmidzi dalam
Pe#6bfi:afrteBnffiganpuji::mB;¥::i:a9i#n#dda:L]=4n/o#:"6",dd(aL£9d8!iam

penfoahasan tentang Keutamaan Sahabat Nabi, nomor  17. Imam Ahmad dalam 4/
Mus#ad(1/108).



hahya dengan gerakan tari yang dilakukan omg Haleyrfu in bckan

gerakan tari tetapi sebuah latihan gerakan melquat dalan beFperang
ketika bertemu dengan musuh.

iFcgiv/.«A:  Firman Allah  SWT,  S>6 £fj=j  ©5 "lszrmggrtryAo
Krma#g#gg}i5a,*|[.%##.S.=ira:anEsyeabnafksba%i="E==

din amat taat (kepada Tuhan-nydy," yalmi ttIVwlrach ¢swhbkrfu"D,
raf/.aa ` (suka meminta kapada-Nya), dan maddiz- ` (tact). SuSxp ditanya
tentang  dua  orang,  yang  pertama  diuji  dengrn  musibal  lalu  dia
bersabar dan yang scorang dibch nikmat lalu dia bersprha. Sufyan
menjawab,  "Kedudukan keduanya sama,  schal Allah SWT menuji

ied#:yfi::g:,€?LEi;Fy=Dgz.;=Aa;e#z.:iYThaTrfuT=m#
dia   amat   taat
Sulainan   AS,

givczpadr   T#Aa»-7zya),"   dan   berfuan   menyiffi
»Tf3]  s'ts^. b'3±ff^  'ri -..Dichh   schaik-baik   himha

Sesungguhnya dia amat tact (kapeda Than-nydy,"

Menurut saya (AI Qurthubi), apenulis lfro i4/ 9ff menolck
pendapat ini. Dia berdalil dengan kisah Ayyth AS tenfag keirmaan
orang fakir terhadap orang kaya.  Selanjutnya dia bchicala panjang
lebar yang memperkuat pendapatnya.  Tentang iri, telah lrmi bahas

paha ki:edto kemi Minhof  Al  `Ibad wa Mahadich Assdikin iAra Azr
Zirhid.

Akan tetapi, penulis kitab J4/ g"f lupa balwasanya Ayyth AS
adalah salah satu dari Nabi yang kaya sebeltm ujian dan sesudal]n]ra.
Ayyub AS diuji dengan kehilangan harta dan kelunp lalil penyahit

parah  meninpanya.  Demikian  pula  halnya  para  Nat)i,  semuanya
mereka bersabar atas ujian den fitnah yang meninpa merekaL

CB



Adalah Ayyub AS schchm dan ketika diuji, tidck ada hadaan
den perkataannya yang bebeda, sebelumnya dan sesudalnya. hrfua
den  maksud  tersebut  terkumpul  pada  Ayyub  AS,  yini  tidck  aha

perubahan  yang  membedalran seseorang  dengan  sescolang laimya.
Berdasarkan ini, maka orang kaya yang bersyukur sama dengan orang
fckir  yang  sabar,  sebagainana  yang  dilratalran  Sdm   fya7lzzzchw
a'lam.

Di dalam hadits riwayat Ibnu Syihal], dari Rasulullal SAW,
bdian  berschda,   "Ayyub   AS   terlapas   dari   musibchnya   ketika

#ebpu:ud:::3:»g£S:h»>D,:ha#%Zhie%=3¥#..HAlanzchfhahbe%T=.
Inilah  air yang  sejuk umuk mandi dan untuk minnm...  Aryyube  AS
mandi,  den Allah SWT mengembalikan dagingnya, ndrfuya dan
kulitnya setampan sebagainana senula

Setelah  itu  Ayyub  AS  menintmnya  dan  hilan8lal  senna

penyakit  dan  kelemahan  yang  ada  di  dalamnya.  Kenudian,  Allah
SWT  menurunkan  dua  lembar  kaln  putih  dad  lan9it.  Ayyub  AS
menyanmgkan   satunya   dan   menjadikan   lainnya   bdyu   penutup
tubuhnya, lalu pulang ke rumalmya berialan pulang menenui istrinya.
Istrinya  melihatnya  dan  tidak  mengenalnya.  Irfunya  mengticapkan
salam  dan  bertanya,  "Semoga  Allah  merahmatimu,  apa]ch  ]ramu
melihat  lelaki  yang  diuji  ifu?"  I.elald  itu  bertanya,  `Siapa  dia?"
Istrinya menjawab, "Rasulullah Ayyub AS. Akan tetapi, jika dia sehat
sungguh dia saperti kamu." Ayyub AS berkata, "Sayalah Ayyu.b."

Selanjutnya,   Ayyub   AS   mengambil   seikat  ruxput   (ndfo-
d*z.gAtszt) dan memukul istrinya dengannya."



Ibnu Svihab bertkadL "4dArdfoz.gAfsw adalch sejenis tumbuhan

(ts%mmaamaa)747."      Allah     SWT      mengembalikan      kapadanya
keluarganya   sebagainana   semula.   Segumpal   awan   datang   dan
menuang ¢qfy-a/af)748 pada flizdrr7" biji gandum emas hingga penuh.
Kemudian segumpal awan laimya datang dan menuangkan ke dalam
a»dar  gandum  dan biji-bijian yang  bisa  disinpan  (a/  g&fAca»z)750
mata uang hingga penuh.

Ftrman AIal:

©+±2<y.SG,{iidj€j±jffis?rfe\$1rjGf;`b'
ar.tofiffef+€if©j\aiG;±;,ia,eprj~6!

© 3G:'¥-i
"Dan, ingatlah hambachombo Kami, Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub

yang mempunyal perbuqden+perbuatan yang besar dan tlmu-ilmu
yang tinggL Sesunggwhnya Kami telah mensucikan mereka dengan
(menganugerahkan kapada mereka) akhlak yang tinggi, yaitu selalu

mengingatkan (mqutllsia) kepada negeri akhirat. Dan,
sesur.gguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-

orang pilihan yang paling balk." (Qs. Shaa:a |38|.. 4S47)

747 4ts_rsz.mmaam sejenis pohm Bentuk tunggalnya ts%maamaA. Ibnu Sayyidah

berkata,  ``J4ts-rszfnimaam  adalah ttmrduhan tidak berbatang,  daurmya  cekung  atau
mirir dengan daLm kuma. Biasanya, sela-sela nmah ditutup dengan daun tersebut.
Lisan Al 'Arab (tsamandy.

748  Assdy|u  a,dalal ash-shabbu  (meni\ang).  Dil£a;tckan.  sofaltu  al  maa`a  sdylaa

ya#4T:4nnd=aa=fic=#E=franat££a:i4L,f:#=tn::ijsiafa±makanan
Lisan Al 'Arab (enri:. badardy.

750 j4/  gzzfAaanz.  adalah biji-bijian yang  disimpan  sebagai  bekal  seperti  kacang,

adas dan kacang baqili dan sejenisnya fisan .4/ 'J4rab (entri: gafAa#a).



Firman  AIlah  SWT,  €±"y' 6:=:S    ?rfu trife fsfp'  "Dorty
ingatlah  hanba-hamba  Kami..  Ibrahim,  Ishaq  dan  Ya'qub."  Tbrm
Abbas  RA  membacanya,   `abdr#aa,  diriwayatkan  darinya  dengan
sanad sfeczfoz.fe.  Ibnu Uyainah meriwayatkan bacaan ini dari Atha`  dari

Ibnu   Abbas   RA,   dan   demikian   pula   Mujahid,   Humaid,   Ibnu
Muhaishin dan Ibnu Katsir membacanya. Maka, berdasarkan qira`ah
ini,1afazh ?rfe\gadalin ba!d¢/ bagi lafazh  `a!bdr»aa, dan lafazh  6:=;,5

€;;i berfungsi sebagai  `czffoa/I bagi lafazh trjsg. Akan tetapi, bacaan
dengan bentuk plural ( `zboa!dcz7!cz) adalah lebih men].elaskan. Ini dipilih

oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim. Dengan demikian,1afazh  F±rfe\S dan

setelahnyaadalahba!d¢/bagilafazhtrjS.

An-Nulhas  berkata,75t   "Penjelasan  dari  cara  membaca  ini

dalam  bahasa  Arab  adalah jika  Anda berkata,  rcz `a!z.fcf  asfafe¢clbcz#czcz

za!.daa! wcz  'g{mczra!a! wa k%aczJz.dra (saya melihat sahabat-sahabat kami,

Zaid,   Umar   dan   Khalid).   Maka,   lafazh  zaz.dad   w¢    `wrmarcz¢   14;cz

kfeaa!/I.d¢cz  adalah bczdczJ bagi lafazh asfefeaa!bcI#¢a.  Jika Anda berkata:

ra`aitu shaahibanaa zaidaa wa unaraa wa lchaalidaa (sayi± rneHiirat
sahabat  kami,  Zaid,  Umar  dan  Khalid).  Mcka,  hanya  lafazh zaz.dcza

yang berfungsi sebagai bczda!/ bagi lafazh sfa¢czftz.bczHcza. Adapun lafazh
umaraa  wa  khaalidaa  alda]ah  `athof alas  la;REh  shaahibanaa,  dan
tidak  masck  dalan  daftar  sahabat  kecuali  dengan  dalil  yang  lain.
Hanya  saja,  pada  ayat  di  atas  berdasarkan  pengetahuan  diketahui
bahwa€j¥J;3=Smasukdalamdaftarhanba-hamba-Nya."

Berdasarkan  ayat  ini,  sejumlch  ulana  berdalil  bahwa  yang

dimaksud dengan a!dz-Dzczbz.I.fo  (sembelihan Allah)  adalah nabi  Ishak

]S\ Lth. |'rab AI Qur`an (31466).



dan bukan nal]i ismail. Pendapat ini benar,752 schagainana yang kani

jctasha di dalan k±+alb  AI  I`lam  bi  Maulidi An-Nabiy  `Alaihi  As-
Salam.

i=f f lT6 csjf.f f i\  d3]a ``rang  memprnyai  perbuatan-perbuat.aE:
yang   bssar   dan   ilrmL:ilmu  yang   tinggi."   Am::Ni"as  bdra;fa]53,
"Adapunlafach+=±`Y-5"DB»z./z»zf-I./m„yng#.nggz.,"ulanasepakat

alas penaknaarmya bal]wa malmanya adalah kearifan dalan beragana
dr ihau.  Audap;`\\- \afbin  G±Sft `.Memprnyai perbuatan-perbuatan

yB»g Z]esar. " U]an]a berseusih pendapat dalan penahaaamya. Ulama
alli tafsir mengata]ra]p `Ma]manya adalah kekuatan dalan beragama.
Sekelompok ulama lain mengartikan  cj,I.€y-i adalah bentuk plural dari

)led"»  (tangan)  dan  bema]ma  a»-»z.`maA,  nikmat.   yakni  mereka
adalah ormgorang yang mendapat nikmat. Dengan kata lain, Allah
SWT   telah   menberi   mereka   banyck   nikmat-Nya.   Ada   yang
mengatakan: Mereka adalah orang-orang yang mendapat nikmat den
kebaikan, sebat mereka ormgrorang yang befouat baik dan mengajak
kepada kebalkan.'' Ma]ma ini dipilih oleh Ath-Thal]ari.

2Sffl\':j§fiff'65Si¥-;S:[S``Dan,sesungguhnyamerekapada
sisi  Kant  bel'Iar-berar  termasu,k  orang®rang  pilihan  yang  paling
a".fa " yakni yang telah dipilih oleh AIlal SWT dari fefofortz7. untuk
kemudian dian8kat menj adi pembawa Risalah-Nya.  ar.i ``07ia»g-
ora»g pz./I.Aa7z," adalah bentuk plural dari dh4- tyang terpilih)  dan
Dan ini telah dijelastran sebelumya dalan taffir surah A| Baqarah754

pada firman-Nya,  6.9{ 'fJ' g];;i 'fi{ SL   "SdrggrA»);a 4//aA fe/¢A
memilih aganila iri bait." Dan, lndth 2$5fi\ `.Yang paling baik,"

752 Tetapi pendapat yang benar adz-I)z8bz.I.A  adalah nabi Ismail AS Dan bukan

lshak AS sebagainam yang dinyatalran Imam AI Qirfud]i, dan telah kami sebutkanse#3E¥:n#,¥`arng/£[Shaffat
75' Qs. A| Baqaral [2]: 132.



bentuk plural dari "whazt" ®aik).  A`masy,  Abdul Warits,  AI Hasan
dan  Isa  Ats-Tsaqafi  membacanya,  ##Jfy  a/  `az.dz.  tanpa );¢`7fJ  balk

ketika disanbung  atau ketika waqaf dengan malma "ycz#g memiliki
kekuatan   dalam   mentaati   Allah   SWT."   Boleh   pula   bermakna
sebagaimana yang dipilih oleh mayoritas ulama dan pembuangan }Jcz`

berfungsi untuk meringankan bacaan.

Fiman   Aliah   SWT,    j\ai     dJ±;   ,al,e   i:£=£Li   ~G£
``Sesungguhnya      Kami      telah      mersucikan      mereha      dengan

(menganugerahkan kepada mereha)  alchlak yang tinggi, yaitu selalu
mengingatkan  (manusia)  kepada negeri akhi.rat. "  QITal aln "yohias
ulama:  ,i2,G,  "4Afr/¢A ycz72g  fz.»ggz.,"  dengan  tanwin,  dan  qira`ah  ini

dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim. Nafi',  Syaibch, Abu Ja'far,
Hisyam dan Ibnu Amir membacanya demikian,  bz.frfa¢a/isfaafz. dzz.frtza

¢d-da!¢r  dengan  I.dfe¢/a!A  (tanpa tanwin).756  Siapa  yang  men-fcz#wz.#-

kan  lafazh  4foaa/isafa  mcka,   j`3lf   t£;±j  adalah  bada/  bagivya.
Susunan   kalimatnya   adalah   demikian,   "I.#»cza   afrfe/osfo#aa!fecfm   bz.

anyadzku:run  ad~daara   al   `aakhirata  wa  yata'chhabu  lahaa  wa

yarghabun fiihaa wa yuraghghibun an-naasa fiihaa (Sesungguhaya
Kami telah mensucikan mereha  [dengan anugerah]  agar mengingat
negeri    akhirat,    menpersiaphan    diri   untuknya    dan    berhasrat
kepadanya serta mendorong manusia agar berhasrat kepada negeri
ckhiral).

Bisa  juga  lafazh   ,i2,e  sebagai  ma!sAdar  bagi  kata  kelja
%¢/aL5ft¢, dan lafazh G;i,; berada pada kedudukan rcI/a ' berfungsi

755  gi.ra`aA  ini  '%%/z.};  ¢/ az.dz.  dengan  tanpa }ia`  disebutkan  oleh  AI  Farra`  dalam

A4lcI 'cl#z. £4/  gwr`¢#-nya (2/406);  dan An-Nulhas  dalam "a '¢rN. j4/ gwr`a#  (6/122).
gz.ra `aA  ini  tergolong  gl.ro `afo  s)/a!dr,  sebagainana  dijelaskan  dalam A/ MWAfczsab
ka#6ag:¢u`:#ii(2£i3a)i.m„,awfl„.rjugasebagainanadalamragH.M#-Ivasyrha].

167.



sebagai   kata   kerianya.   Malmanya   adalah   i4ft/icrsAnachezz»   bz-'a7z

khalashat lahum deikraa adrdaar afami rmensii!ci5]£an "cackaL dengpn
cara ingatan negeri akhirat mensucikan mereka untuk menSngatnya.
Bisa juga lafazh  jj£},e "aAri/dr yang froggz.," sebagai masAdrr bagi
kata kelj a akfr/asAa (memurnikan) dan dengan meniadalran tanbahan.
Maka,   1afazh   cfj±;   "7»engz.»gzzffo»    /ma7zasz.a/,"   berada   pada
kedudukan   nasfrczb.   Susunan  kalimatnya   adalah   bz. 'a»   aAdr/asAz"

dzz.frzza ad-daar. 4d-Daar juga bisa bemalma dunia, yang bemakna
agar memberi peringatan tentang (fananya) negeri dunia, agar setiap
orang bejuang melawan kesenangan dunia, dan mensucikan mereka
dengan menerima pujian-pujian yang bal]g sebagainana fiman-Nya:

#z#fbg£.#s]ac3``Dan,Kamijadihanmerehahahtwturyang
i4d-Dzzar  bisa  juga  bemalma  negeri  akhirat,   agar  senua

manusia ingat kapadanyaL  Orang yang menambahkankan (z.Aha/ZZA)
lafach A*aa/isfraA  kapada lafach ad-dear,  maka,  ia adalah machdar
bermakna  ¢/  I.ft/aasA,  dan  lafach  dzz.frzza  berfungsi  sebagai  objek

(mar"/  bz-Az-)  dengan  cara menambahkan  mashdar  kapadanya  yang
ken:ndian  be[rna]ma  "bi   ikhlaashihim   dzikraa   ad-daar,   den8an
keikhlasan mereka mengingat negeri akhirat". Bisa juga mashdamya
ditambahkan kapada subjek OTaa `z.0 dan a/ fahaa/isAaA adalah mashdar

bern:aim:aL khuluush den:gen malma "bi  `an khalashat lahum dzikraa-
ad-daar,  dengan  anugerch  negeri  akhirat  membuat  mereka  ingat
ckzz7z»)/a).   Negeri   dinaksud   adalah   negeri   dunia   atau   althirat,
sebagaimana yang telah disebutkan.

mnu  Zaid  berkata,  `Makna  lafach  aft/asA7!aaAzfm   adalah
dengan    mengingat    akhirat,    yakni    mereka   menSngat    akhirat,

757 Qs. MaTyan [19]: 50.



mencintalnya, dan bersikap tidak mencintal dunia." Mujahid berkata,
"Makna  I.##a!a!   a!kft/osfe#cI¢fo%m,   yalmi   dengan  anugerah-Nya  kani

mentingatkan mereka clan adanya surga."

Firman AIlah :

iS;J3\ri©3Crfu.{S%±giv.t\Sj'ES"fl#£3Ts`S

©±jT;tyl'4`i:±z:9j;#©¥G;';::3a=:}!,
t2jfi{£j¢3ifj®©=f3,;fe ti56L££J

cr,al'C6urj\i£3£©t:Cfizjg,£p'J€jc\fa©&1f

C`Dan, ingatlah akan Ismatl, Ilyasa' dan ZulhifoL semuanya

termasuk orang-orang yang pding balk. Ini adalal. penuturo[n
kehormatan (bagi mereka), dan sesungguhnya bagi orang-orang

yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang balk,
(yallu) Surga 'Ach yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di

dalamnya mereha bertelekan (diatas dipan-dipan) sambil meminta
buah-buahan yang bQ[nyak dan minuman di surga itu. Dan, pada
sisi mereka (ada bidalari-bidadari) yang tidck liar pandangannya
dan sebaya umurnya. Ihilah apa yang dijanjihan kepado[mu pada
hart berhisab. Sesunggwhnya ini adalah benar-benar recki dart

iK¢mi.)7¢"g fz.¢d¢ fe¢bi.a-ft¢bl.snyflL " (Qs. Shaad [38] : 48-54)

Firman  Allah  SWT,   !:S!.i l{j  'ES.`b'  J±=:i  3rs`5   "Dcl#,
ingatlah akan Ismail, Ilyasa' dan Zulkif li. " Pe;"hieara;an teritan8 r\ato; i



nyasa'  telah  dilakukan  sebelurmya  pada  surah  AI  An`aan758  dan

PembicaraantentangnabiDzulkiflididalansurahA|Ahoiyaa`.759

bazk,»y?±¥.'drsiffii"Sye:;:::1:irmmas#rafg::;8%ysi5piL¥„:
adalah penutirran kehormatan foagi mereha)," ydri penut- yam:8
bagus tentang kehidupan dunia mereka dan orang-orarig yang mulia
clan selalu mensngat mereka selananya;  ¥L' 6::3 S§£!, aj "DHn
sesungguhnya    bagi    orang-orang    yang    bertakwa    bemarbenar

(disediakan)   tempat   kembali   yang   baik:'   yalmi  baigi   "ula.
Bersanaan dengan penuturan yang bagus ini' tentang kehidupan dunia
mereka, juga bath mereka tempat kembali yang baik pada hari kianat.-Z.,
Selanjutnya AIlah  SWT  memperinci  dengan  fiman-Nya,   gJu> t;I:a>
"/);clz.£wJ S#rgr  '4d#. " Al `Adn di dalam bahasa bermalma a[J I-gaamaA

(sesuatu   yang   berdiri   tegck).   Dikatakan,    `ada7!a   bz.   aJ   7mafaan
bermakna berdiri di tempat.

Abdullah bin Umar berkata, `Di dalam surga terdapat istana

yang  dinanakan  `ad».  Istana   `ad#  dikelilingi  bintang-bintang  dan
nyala obor. Istana itu memiliki 5000 pintu. Pnda setiap pintu telpasang
kain pintu (a!/ Az.haraA)760, Hanya para Nabi, Shiddiiq dan Syalid yang

b isa memasukinya."
`i::;?   "ya»g fe7.A"ha," sebagai haa/ ®enjelas keadaah);   '¢

±Sfi'\   "pintu-pintunya bagi mereka. " Irf uzb ±Sfi\ ®chcatck deniran
rtz/cz '  sebab  ia  adalah  z.s7%  bagi  subjek  yang  disebutkan.  Az-Zujjaj

benkafa, "Muif iattahatan lahum al abwaab minhaa, fyang teib`ikzL hagiv

mereka sebagian pintu-pintunya)."

758 Lib. Tafsir surah AI An`aam ayat 86.
759 Lib. Tafsir sunah AI Anbiyaa` ayat 85.
760 ,4/ j7z.baroA:  dengan Aa[ ` kasrah dan fathah adalah sejenis  him bqunds dari

Ya]rmn. Lisan Al 'Arab (cf "hi:. habara).



A:i Fa][i[al` benk;atal6\ , "Muf attahatan laham abwaabuhaa, fyang

terbuka  bagi  mereka  pintu-pintunya)."  AI  Farra`762  membolehkan

:aes:abb:?,an#:£±.;`#3'¥!k;::'."f#;PsZ.:i'n"y":aa::fch"fa'fpe?f'f';fe:::8?/
czbwczabz.,   lalu   kaniu  memasukkan  tanwin  padanya  maka  terbaca

"w/czrf¢%czfa!#." Sibawaih dan AI Farra` bersyair:

Setelahnya hita hidrp dibelakang kehidupan

Punggungterpotong,tanpakehormatan764

Adapun dikatakan, ';:=L! "ya#g ferbwha, " dan tidck dikatakan
m¢/fwwfeczfa#, sebab pintu-pintu itu terbuka dengan perintah dan bukan

dengan tangan yang membuka. AI Hasan berkata, ``Diucapkan, I.#/of!.fo!.

(terbckalah)    (ri`)   /&fcz#/a!fczfaa    (maka   terbuka)    dan    I.#gfe¢/I.q!.

(tertutuplah) /afa#gfea/¢g¢  (maka tertutup).765  Ada yang mengatakan
bchwa para Malaikat membukakan pintu-pintunya untuk mereka.

Firman   Allah   SWT,    1;i,  6g:    "Dz.   dr/cz"#)/a   mereha
berfe/eha7!  r#z.czfas dzz7cz"-dzp4!HJ. " Lafazh fJ¢a/ yang didahulukan dari

pekelja ( `flcz7"z.0 di dalamnya dan pekeja tersebut adalah firman-Nya,

ti5 6L££J  "S¢mbz./  memz.#fa  dz.  da/am»);cz,"  yakni  meminta  di  dalan
surga  itu  seraya  bertelekan  di  atas  dipan-dipan;  ,::;;a    ,+€S?>
"Bwczfe-bwczA¢7t  )/a!#g   bcz7c)/a!fr,"   yakni   berbagai   macan  jenis   buch-

76\ Lib. Ma 'ani AI Qur`an (2/408, 409).
7€2 Ibid.
763  Ibid.
764 Bait syair ini karya Adz-Dzibyani berbicara tentang Nu`rmn bin AI Mundzir

saat sedang sakit. Bait sebelumnya:
Jika Abu Qabus wofat, maha matilch

Manusia terbaik dan bulan-bulcm harc[m
Syair ini  dipergunckan Sibawaih sebagal dalil penguat dalam 4/ Kzt¢b  (1/100),

dan AI Farra` dalam A4cz '¢#z. i4/ gwr`a# (2/409). Lib. j4/ Ktiaecz#aA (4/95,1/150); dan
AI Falra` dalam Ma 'a#z. .4J 02# `a# (2/409). Lin. 4J Kfea!za#a!fa (4/95).

765 Lih. Tafsir A| Hasan Bashri (2/258).



buahan,   =f; "Dam mz.»"man," yakni minuman yang banyak, tetapi,
lafazh   "y¢#g  banyck"   ditiadakan,   sebab   alur  kalimat   bemalma
demikian.

Fiman  Allah  SWT,   tL;£l{  6j`$ 3faj    "Dan,  pada  SI.sz.
mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya," yalm:i
hanya memandang suaminya dan tidak memandang orang lain. Dan
ini  telah  dijelaskan  sebelumnya  dalam  tafsir  surah  Ash-Shaffaat.766

€Lfi "Seba);a  «m«rm);a,"  semuanya seusia dan terlahir dari  seorang
wanita; sama dalan kemudaan dan kecantikan; semuanya berusia 33
tahun.  Ibnu Abbas RA berkata, ``Layaknya usia manusia 33  tahun."
Lafazh  €Sj adalah bentuk plural dari fz.rbw» dan ia »a `af (si fat) bagi
lafazh  ij`¢  ,  sebab  lafazh  fj`±  adalah  lafwh nakirah walaupun
ditanbahkan kapada lafazh ma`rifth. Dalilnya adalah a/I/dan /am bisa
masukkedalamnya,sebagalmanaperkataanseorangpenyair767:

Dari bidadari-bidadari tidck bermata liar jika yang terkecil

Dari debu berjalan di atas baju hariannya, maka akan merasa

Firman Allah SWT,  ¥\=j:i ±j?, a>'J€j [ `3£  "J#z./aA ¢pa ya»g

dyakyihan kepadamu pada hari berhisab," yahai hilch ganjaran yang
telah Aku janjikan kapadamu. Mayoritas ulana membacanya dengan
fa `, yakni ma[a fw `adww#a a)a/!iftaa a/ mwhaz.#wc{#,  apa yang dijanjikan

kepada  kanu  wahai  orang-orang  yang  beriman.  Ibnu  Katsir,  Ibnu
Mulaishin,  Abu Amr dan Ya`qub membacanya dengan ys`  sebagai

766 Lib. Tafsir ayat nomor 48 dari surah Ask-Shaffaat.
767  Penyair  tersebut  I|rmi`  AI  Qais,  sebagaimana  dalam £I.sa#  i4/  'Arab  (entri:

qasAara).  AI  Farra`   menggunakamya  sebagal  dalil  penguat  dalam  "¢'¢H!.  j4/
0%r`a7! karya AI Farra`  (2/408); dan An-Nuhhas dalam J'rab ,4/ gwr`a# (3/468). ,4J
M%Awz./ adalah anak yang masuk usia setahun, dan itu kiasan untuk kecil dan baju
harian wanita.



kalimat berita.768  Qira`ah  ini juga milik As-Sulani  dan merupakan

piliban  Abu  Ubaid  dan  Abu  Hatim,  berdasarkan  firman-Nya:    3#

3f i=   ':;±1   'C6±±  ..Dan,   s?Su_ngquhnya   b.a8i . Orn8:O_raLn_3,_,!aAn^8_
:ertaJowa benar-benar  (disediahan)  tempat kembali yang balk,"  dan
kalimat  ini   adalah  berita  bagi  kalimat:   3l=±i   tfj?,  "U#f%fr  frar}.

berfa..s¢b,"  yakni j!.  );¢w"  a/  fal.scab  ®ada  hari  hisab).  AI  A`sya

berkata:

Orang-orangyangterhinadisebabkanuntukzamankyahatan

Hinggaketihadibangunkan,merekasem:Iiabangun

Yakni, pada zanan kej ahatan.

Fiman Allah SWT,  3CLf a,t, al' a 8jj \5£ 6£     "Ses%#ggrfrnya
ini adalah benar-benar rezhi dart Kant yang tiada habis-habisnya. "
Dalil  bahwasanya  nikmat-nikmat  surga  itu  abadi  dan  tidck  akan

punah, sebagaimana fiman-Nyft  ,io'i= £ €~ife     "SeGagrl. fan/#J.a
yang  fz.ado  p%fro-p%fusny¢,"769  dan  fiman-Nyfty  !¥ £   ;i #770•`Maka, bagi mereka pchala yang tiada putus-putusrrya.

768  g|.ra`a4  dengan  ya'  dinilai  mwtowadr juga  sebagaimana  dalam  raqr!.a  .4n-

N?J'8¥]g;.:TZ..i][[9];]].068.



Firman AIlah :

`'ri © : +r#'#©¥G;j3agiv,€S\eii£
Li,i=©ifiz3#CJgJi`£j©36j#,jiuijr
q=j:v'£fj$6©36{Stsf+€!

a

r# t=j:y,
A

:;¥\iria'iijc;L€;.¢8©3ffi.f#%:j#

©3tifj,ifefi'j;
6`Beginilah (keadaan mereka), dan sesungguhnya bagi orangcorarlg

yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk.
(yaltu) Neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka
amat buruklch Jahanno[m itu sebagal tempat tinggal. Ini,1ah (adzab

neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air

yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan, adzab yang lain
yang serupa itu berbagai macam. (D{katakan kapada mereka), 'Ini

adalah suatu rombongan ®eng{kut-pengikutmu) yang masuk
berdesak-desak bersama kamu (ke neraka).' (Pemimpin-pemimpin
mereka yang durhaka berkata), 'Tiadalah ucapan selamat datang

kepada mereka karena sesungguhrtya mereka akan masuk nerahaL.'
Pengikut-pengikut mereka menjowab, 'Sebenarnya kamulah. Tiada

•    ucapan selamat datang bagimu, karena hamulah yang

menjerumuskan kani ke dalam adzab, maka amat buruidah
Jahannam itu sebagai tempat menetap.' Mereha berkata aagi), 'Ya

Tuhan kami,. barangsiapa yang menjerumuskan kami ke dalam
adzab ini, maka tambahkanlah adzab kepadanya dengan berlipat

g¢"dr dl. d¢J¢m #er¢*¢." (Qs. Shaad [38] : 55-61)



Fiman Allah  SWT,  TG;  j3 a±:P}, €S ii:i  "Begz.»z.hah

(keadaan mereka) , dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaha
benar-benar   (disediakan)   tempat   kembali   yang   bunk."   Sche;rich
menyebutkan  apa  yang  clan  didapat  kelak  bach  orang-orang  yang
bertckwa,  kini  beralih kapada orang-orang yang durhaka.  Az-Zujjaj
berkata,  "`1];   adalah hadits bad mwbtoda`  yang tidck tersebutkan,

yakni   a/   `am7"   Aaadza   (urusan   ini),   tetapi,   dicukupkan  kapada
haadza."

Ibnu AI Ahbari berkata, "`i:i  (begj#!./a4J," waqaf ftasa#, 1alu
memulai  a;±q},  €j3  "Da#  sesw#ggrfo#};a  b¢gr.  or¢#g-or¢#g );¢ng
dwrAa!ha,"  yakni  mereka  yang  mendustckan  para  Rasul;   ¥Gf  j±
``Benar-benar  (disediakan)  tempat kembali yang buruk," yrfui idsan

kembali  pulang  kepadanya.  Kemudian  menjelaskan  dengan  fiman-
"ya. '.)Cd!,1:1S qs:4.'F3=  "(yaitu) Tera± !ah_aran, ya:g in?eha.
masuk  ke  dalarmya:  maha  amat  buruklch  Jahannan  itu  sebagal
fempaf fz.#gg¢/," yakni sungguh bunk tempat yang dibentangkan bagi
mereka,  atau,  sungguh  buruk  tempat  tidur  untuk  mereka.  Makna
senada   dihasilkan,   mafadw   asft-s¢abz.)/   @uaian   bayi).   Ada   yang

"e;rlg;atahari::.  yalmi  inilah  yang  disifathan  bagi  orang-orang  yang
berfotw¢,  kemudian  berkata:  Dan,  sesungguhnya  bari  orang-orang

yang durhaka itu tempat kembali yang sangat buruk.  Jika demikian,
waqafjuga pada lafach Aaadza.

Fiman Allali SWT,  3\igj=± :jL>fa¥ l'ri    "¢nz./a!A /adzab
nercka] , biarlch mereka merasahannya, [rwimman mereka]  air yang
sangat  panas  dan  air  yang  sangat  dingin).''  La;REh l'ife  "qnilah

/adzab  #erahaJ,"  berada  pada  posisi  r¢/a'  sebagai  mwbf¢d¢`  dan
haditsnya =£ "J4z.r )Jcr#g sa!#gaf p¢#as. " Susunan kalimat ada yang
dikedapankan  dan  ada yang  dibelakangkan.  yalmi  Aaadza  Aczmz.z.77!cf»

w¢ gfoc}ssaa!qw# /¢/y¢c7z#wg#cJ  (inilah,  air  yang  sangat panas  dan  air



yang  sangat  dingin,  biarlah  mereka  merasakannya),   dan  dengan
demikian  tidck  diperbolehkan  waqaf pada  lafazh  :jyi±r  "Bz.or/aA
mereha   merasakannya."   Bolch  juga  \afth  \'5£   ``(Inilah   (adzab
"erafaJ,"  dalam  posisi  ra/a '  sebagai  m#bJa!da`  dan  lafazh  :jL}iS:
"Bz.ar/aA   me7-efa   merusaha»»)J¢,"  berada  pada  kedudukan  hadits.

Huruf/¢ ` dimasukkan berfungsi untuk memperingatkan yang tedapat

pada l'j:i , lalu waqaf pada  :ju±S "BI.ar/a* merefa merasofa#nya, "
dan  lafaali  3jL  "J4z.r );ang  sa»g8f pa»as,"  dibuat  magivf '  dengan
susunan kalinat demikian: 3£ l'j:i  .`Jwz./aft /adzab #eraha/ ai.r y¢ng
sangat panas.

ch-Nulhas  berkata,77t  "Boleh  juga  bemakna  demikian  a/
amrm Aaadea ®erkara ini). Dan, lafazh  3\ifj;± "4z.r yang so»gaf

pa»asda»az.rya»gsa7Igrfdz.ngz.»,"jikatidakdijadikansebagalhadits,
maka ia berada pada kedudukan rB/a! ' dengan makna Aaadza Aamf.I.in
wa gAassaag (inilali adzab air yang sangat panas dan air yang sangat
clinch). "

A| Fam`772 membacanya dengan in/a ' dengan makna in).nAef

(di antaranya) Aamz.I.in (air yang sangat panas) rm mz.#Aef (di antaranya)

gAassaag (air yang sangat dingiv). AI Falra` bersyair.

Hing8aj{kafiaifartidckbercahayapadagelapsobwh

Sqyurmayurdithinrlati,dilipatdandifual''

Penyair linya bckata:

Miliknya per.hakas dan penolong, dia membaM]anya pergi pagi hwi

¥_`_L"I'rabAIQur`an(31469`.n2 Lib. Ma 'ani AI Qur`an (214loty.
773 Lib. "a 'a#!. j4J g#r`a!n, karya AI Farra`  (2/410);  ra/g!.r A!4-7Haban. (23/113);

I 'rab AI Qur`an, kai[ya. An-INndabnas (3/369y; Dan AI Bahr AI Muhith (71406).



Timba besar dan jentera air. jika tidck dituengham, penyesalan yang
dalam]14

Boleh pula lafazh  rj:i  "J#].Ja*  /adz¢b #eraha/," berada pada
kedudukan nashab dengan menyembunyikan kata ken.a yang bekelja
mena,£sirkeunyal.      'o;±f5S      "Biarlah      mereka      merasahannya."
Sebagaimana  jika   Anda  berkata,   "Za!.d¢a   ¢dforz.bw¢w   (Zaid,   saya

memrfulnya)".  Alhasil  bacaan  dengan  nashab  lebih  utama,  maka
waqaf berlaku pada lafazh  :juiSr ``Bz.ar/¢fa  mereha merasa!ke7¢#);a,"
1alu memulainya dengan lafazh:  3\ifjz±  "4[.r );any s¢#g¢f p¢#as
dcr# cr].r );a#g is¢#grlf dz.#gz.H," atas dasar susunan kalimat ini mcka: a/
`a"r% fa¢ml.I.mw7! gftussa!aq„j¢, urusannya adalch air yang sangat panas

dan air yang sangat dingiv."

Qira`ch penduduk Madinch, penduduk Bashrah dan sebagian
dari  penduduk  Kufah  dengan  sz.#  tanpa  f¢sydz.d pada  lafazh  3\££j
"D¢#  az.r  );any  sa#g¢f  dz.7¢gr.#. ''775  Qira`ah  Yahya  bin  Watsab,  AI

A`masy, Hamzch dan AI Kisa`i membacanya:  3\£Sj "D" a!.r }Ja#g
sa#g¢f dz."gr.#,"  dengan tasydid.  Keduanya  adalah dua bchasa tetapi
satu makna, dalan sebuah pendapat dari AI Akhfasy.

Ada     yang     mengatakan,     "Kedua     malmanya     berbeda.

Barangsiapa  yang  membacanya tanpa tasydid,  maka  ia  adalal  ism,
semisal   `czc7zcI4b  (siksa), jaw¢¢b  ¢awaban)  dan  sftaw¢¢ab  @enar).

Barangsiapa yang membacanya dengan tasydid,  ia adalah ism /flo `z./

(subjek)   yang  kemudian  beranjak  menjadi  pelaku  kelja  /4! `¢ `a!a/
dengan bermk hiperbola.  Saperti dfa¢rraab (yang banyak memukul),

774  Syair  karya  Zuhair bin  Abi  Sullami.  Syair  ini berisi  tentang  penyifatarmya

terhadap  sebul unta yang diberinya minum.  Lib.  D!.w¢#-nya hal.  39. j4J Gfac[rdw
adalah timba besar. i4/ gz.fz7" adalah jentera air.

775 gz.ra `aA tanpa tasydid s].# juga ql.ra `arfe mwfawofl.r, sebagaimana terdapat dalam

Taqrib An-Nasyr twil.\6] .



gafJaczJ (yang banyak membunuh); dari kata keri a g*asaq¢ -)jngds].gcl

(mencurahkan air) maka ism faa`il-nya adalah gfocus¢¢g dan g7}aasz.g.

Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Gfaafs¢ag  bermakna  kedinginan

yang sangat (z¢mfaarz.I.r).  Allah SWT menakut-nakuti mereka dengan
kedinginan yang sangat." Mujahid dan Muqatil berkata,  "Maknanya
adalch salju dingin yang berada pada puncak dingin." Ulana lainnya
berkata,  "Dingirmya itu hingga membakar sebagaimana panas  yang
membakar."  Abdullah  bin  Amr  berkata,  `Maknanya  adalah  nanch

yang kental. Jika nanah tersebut jatuh di timur maka ujung barat akan
merasakan  busuknya.   Sebaliknya,  jika  jatuh  di  barat  maka  akan
membusuki wilayah ujung timur."

Qatadah berkata, "Maknanya adalch nanah, keputihan, dan bau
busuk yang keluar dari kemaluan wanita zina serta daging dan kulit
busuk orang-orang kafir." Muhammad bin Ka'ab berkata, "Ia adalah
alat press bagi penduduk neraka."

Pendapat  terakhir  ini  lebih  sesuai  dengan  kehendak bahasa.
Dikatakan, ``Ghasaqa al jarhu -yaghsiqu-ghasqaa, ck lcuning yang
keluar dari luka." Seorang penyair berkata:

Jika tidak teringat hidup dan kewilrmatannya

Mengalirlahkepadakuairmatadarimalantrhaasiquom6

Yakni,  baa77.dzf  (yang  dingin).  Dikatakan:  /cw'/ef7€  gAa!asget7f ,  malani

yang dinSn, sebab malani lebih dingin dari siang. As-Suddi berkata,
"4/ GAassaag adalah air yang mengalir dari mata mereka, Allah SWT

meminumkannya berikut air yang panas kepada penduduk nercka."

Ibnu  Zaid  berkata,  "4/  J7amz.I.7%  adalah  air  mata  penduduk

neraka dan nanah yang keluar dari kulit mereka. Air mata dan nanah

776 syair ini terdapat dalam Fat" ,4/ gad].r (4/619).



itu terkunpul dalan sebuah kolan, dan Allah SWT meminumkannya
kepada   mereka."   Inilch   pendapat   texpilih.   Dan,   1afazh  gfeassc!ag

semisal 1afazh scnyacz/ (yang banyck mengalir).

Ka'ab berkata, "4/ Gfa¢ssaag adalali narna sebuah mata air di
neraka. Semua bisa ular dan kajengking yang mematikan mengalir ke
dalam mata air tersebut."

Ada yang mengatakan:  Malma gfoassczag  diambil dari makna

kegelapan  dan  hitam.  4/  Gfaasgw  adalah  awal  kegelapan  malan.

Disebut: gfo¢s¢g¢ a/-/¢z.J -};a!gdsz.qw bermalma malam menjadi gelap.

Di dalan riwayat At-Tirmidzi, dari hadits Abu Sa'id AI Khudri dari
Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Jz.ke s¢Jcj fz.mb¢ gfa¢ssclag dz.fw¢ng

kedunla,mahaseluruhpendudrkduniaakanmenjadibusuk.'n77

Menurut  saya   (AI   Qurthubi),   "Makna  hadits   ini   dekat
dengan  makna  asal  kata  yang  pertana,   sebagaimana  yang  telah
dijelaskan di atas. Hanya saja mengandung kemun8lrinan nanah atau
air  panas   yang  mengalir  itu  berwama  hitam.   Dengan   demikian
tergabunglch dua asal kata dalan satu malma. Wc!//aafac{ a '/am. "

Fiman AIlah SWT,  ££fizpe cr,;ilfj     "Don, a!dza6 }Jang
lain  yang  serupa  itu  berbagai  macam."  AIha  Amru  rmemtoacanya.

demikian,  "Wra  "kfaar«"778  bentuk plural  dari  ztfrfora¢  (tjj+D  semisal

dengan a/ habrc!a (csjfl`) dan a!/ habclr (yang besar). Ulama lainnya
membacanya: Ji`:i  "D¢#, ¢dzc!b )/¢71g /a!.#," dengan bentuk tunggal
dan mudzakkar. Abu Amm menolak bacaan J|`:i  "Da#, adz¢b }iang
/¢z.7z," katanya,  "Jika dibaca Jll:i  maka kalimat selanjutnya adalah

777 |m. At.Tirnddzi dalam Kz.fab Szr¢f Iver4fro, bab: nomor 4; in. Imam Ahmad

dalz" AI Musnnd (3128) .
778 g!to `aA ini dini|ai mw}¢w¢f|.r sebagaimana terdapat dalam Af~ragr!.a A#-Ivaryr

hal.167.



mz.7I s);¢A/I.Aaa." Akan tetapi, kedua sangkalan ini tidak harus. Kedua

jenis bacaan ini sAaAz.A adanya.

Dengan demikian, Jll:i  "Dan, );a»g /az.»," yalmi adzab yang
\aln selaln adzab hamiim dan ghassaaq .,-- ggr c» "Yang serupa itu. "

Qatadah   berkata,    "44z.»    sych/z.Ai.   bemakna   mz.7I    »aAwz.Az.   (yang
semisalnya)."  mnu  Mas'ud  RA  berkata,  ``Semisalnya  ndalah  yang

semisal dalam dingin yang sangat."

Lafazh  Jll:i   dibaca  dengan  ra/¢'  sebagai  mwbf&dr`,  dan
1a£¥h  iffi "Be7.bagrz. 7"acam, " sebagai mwbfada ` kedua.  Lafazh  c,i,

z4fe  h-nditsnya.  Kalimat  adalali  kalimat  berita  0.zf7%/aA  A¢dz.tsz.aA).

Dan,kalimati££zg#c,g"ya»gsexpaz.f«berdagrz.m¢cam,"adalch
hadits bagi  lafazh J|`:j.  Bisa juga lafazh Jil:i  sebagai  mzfbfacJcz `
bagi hadits yang tidak disebutkan. hdikasinya terdapat dalam kalimat
»3Isip3 »}f  '.;Sj±3S    "Biarlah   mereka   merasakannya,   (minunan

mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin," sefo; atoito di

dalam kalimat ini terdapat dalil bchwa siksa tersebut teruntuk mereka.
Seckan AIlch SWT berfirman, "Bagr. "erefro sz.dsa );cz#g /czz."." Dengan

de"Ikian kal\imat  {±S* ~.±gr cia "Yang serupa itu berbagai macam,"
adalch si fat bagi lafazh Jll:j "Da#, )/any /cH.#," mcka, mwbfada `-nya
dikhususkan  dengan  si fat.  Dan,  lafazh   i£}£  dibaca  dengan  r4/a '
sebagai zAarf

Barangsiapa  yang  membaca  Jll:i  "Da»,  )ia»g  /az.7a,"  mcka
maksudnya adalch bemacam-macani adzab. Siapa yang membacanya
dengan  bentuk  plural  maka  maksudnya  adalah  dingin  yang  sangat

(z¢mAarz.I.r),  dengan asumsi bahwa zamAczrz.I.r itu berjenis-jenis maka
di-plural-kan  sebab  jenisnya  yang  berbeda.  Atau,  dengan  asumsi
menjadikan    setiap    bagian    dari    siksa    tersebut    zamA¢rz.i.7.    lalu

dikumpulkan, sebagaimana orang-orang berkata, fya!abz./ mc4/aczr¢qafa



Oalinan    tali    yang    terpisah-pisah    layaknya    sarang    laba-1aba).
Maksudnya,   dengan   asumsi  bentuk  pluralnya  teljadi   dikarenakan
kalimat   mengindikasikan   diperbolehkannya   bentuk   plural,   sebab
lafazh  z¢mfo¢rz.I.r  yang  merupckan  puncak  dari  dingin  berhadapan

dengan  bentuk  plural  pada  firman-Nya,   3\ifj 3£  :j2)3jr;'   l'i:i
"(Inilah  (adzab  neraka),  biarlch  mereha  merasakannya,  (rrinunan

mereha) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. "

Dhaniir acata ganti) pada lafazh  =4fe bisa kembali kepada
lafirh  facrmz.I.in  atau  g¢czsscz¢g;  atau  kembali  kepada  makna  kalimat
-grfe   cy>  JiJ+'.6     "Dan,    adzab   yang   lain   yang   serupa   itu,"

sebagaimana  yang telah kani jelaskan.  Adapun lafazh Ji\:i  yang

pluraldibacadenganra/!&'sebagaim%bfoda`danlafazhzgpe.c*sifat
baginya  dan  makna  yang  dikandungnya  kembali  kepada  7%cfbfczdcz `,

danlafazhi££adalahhaditsbagim"bfadr`;dantidakdiperbolehkan
dibawa kepada susunan kalimat, wa /afowm  `aaAfo¢r (dan bagi mereka

adzab yang lain). Lalu, lafazh €Sg= i,i, adalch si fat bagi lafazh J|`:i
danlafazh££fidibacadenganra/¢'sebagaizfoar/sebagaimanaboleh

jika   berbentck   tunggal   ("wfcz®,   sebab   si fat   tidck   ber-d¢cz7#i.r
disebabkan kedudckan 7~¢/& 'nya. Lafazh  iffi adalah berfuk tunggal,
demikian  yang  dikatakan  Abu  All,  dan  lafazh   iffi    bemakna
asfe#¢a/  (macam-macam)   dan   cz/wa!cl#   (wama-wama)   siksa.   Abu

Ya`qub  berkata,   "J4s)/-SycI*/#  dengan  fathah  bermakna  misal  dan

dengankasrchbemaknakegenitan.779

Firman  Allah  SWT, »# ffi& \'ii± ..|ni  adalah Suatu

rombongan yang masuk berdesak-desak bersana kamu. " Tbrm Albfoas

RA berkata, "Ketika seorang pemimpin masuk neraka, mcka setelah
itu diikuti oleh anggotanya. Malaikat neraka berkata kepada pemimpin

779 Dikatakan, z.mra '¢fo dza!¢/cz a);I.k/I.# yakni wanita yang genit yaitu berbicara dan

gerckan yang gemulai. Lih. £z.scI# 4/ 'J4rab (dr/czJa).



merekarei li±£ "/nz. ¢da/aA s%¢f« rombo»gr»," yakni para penSkut.

AI Faly ed:dr;ch al jamaa`ah.,

#

:,1:±
``Yang masuk berdesak-desak

bers¢ma  hamw,"  yalmi   masuk  ke  dalam  nercka  bersarna  kalian.
Pemim:pinnyabexkafa..ieE=:$4`.Tiadaucapanselamatdatangbagi
mereha,"  yalmi  tiada tempat  lapang bagi  mereka di  neraka.  Malma
senada raAbaA a/ mos/.id (seranbi masjid), karena lapangnya. Dibaca
dengan nashab, sebab mengandung doa.

Seorang penyair berkata:

Tiada kelapangan unlck esok dan tiada ucapan selanat

Waloupun besok ha[rus berpisah dengan kekasih

Abu  Ubaidah78°  berkata,  "Orang-orang  Arab  biasa  berkata:
'Tiada ucapan selamat bagimu,' yakni saya tidck akan membuat bumi

ini  lapang  dan  luas  baginu;  3®{ Slf  fr€±  "harena  sesz/nggrAn);a
merckcz  aha»  mas%fr  »erzzfaa. "  Ada  yang  mengatakan,  "Ucapan  ini

milik peminpin orang-orang durhaka tersebut," yalmi mereka ®ara

pengikut) masuk nercka sebagaimana kami.

Ada yang mengatakan, "Ucapan tersebut milik Malaikat yang
bersanbung dengan perkataan mereka (sebelumnya),   "+±±: Li li::

"Ini  adalch  suatu  rombongan  yang  masuk  berdesak-desak

bersama kanu. "

Dan,  kalimat:  j€> E£:i:  i   i;i I  $6  "Mereha  men/.awab,
'Sebenarmya  kanulah.  Tiada  ucapan  selamat  datang  bagimu',"  irli

ucapan   para  pengikut.   An-Naqqasy   meriwayatkan,   "Rombongan

pertana   adalah   para   peminpin   orang-orang   mus)rik   dan   para
pembesar pada perang Badar. Rombongan kedua adalah para pengikut
perang  Badar.   Akan  tetapi,  zhahir  ayat  menyebutkan  bahwa  itu

leo LEE Ma 'ani AI Qur`an (21186).



berlaku umum bagi para pemimpin kesesatan serta orang-orang yang
mengikutinya;  a :i;i;fi ;ii "Kare#a fam#/¢fa };any meH/.er#musfa#
ha7»z. fe da/am adzab," yakni kalianlch yang mengajak kani kapada

perbuatan maksiat;   3!£J-i J£3 "Maha  a7»af bwnd/aA /¢Aa»»am  z-f«
sebagrz. fempaf me#e£¢p," bari kani dan bad kalian;  .¢6 "Mereha
berhaf¢  Wogz./," yalmi para penrikut;  \ii£ GJ' i:ij j2 8j "ya  I"Aan
kami; barangsiapa yang menjerumuskan kant ke dalam (adeab) ini. "

AI   Farra`   berkata,78]   "Ma#   saiirmg*a   /a#aa   Aa¢dza   wa

scz»#aA" acapada siapa yang memperkenan dan menetapkannya untuk
kami)."  Ulama  lainnya  berkata,  ""cln  gaddrma  Janacl  fraadza  ¢J
`adzaab    bidu`aa'ihi    iyyaanaa    ila    al    ma`aashi,    (stapaL   yaus

menjerunuskan  kani  ke  dalam  adzab  ini  dengan  mengajak  kani
berbuat mcksiat),  3\±}fb, \±:± f\'j£ :;i    "A4aha fambaAha#/aA adzab
berlipat  ganda  kepadanya  di  dalam  neraka,"   seda  adz:alb  karefrla
mereka mengajck kami kepada perbuatan maksiat sehingga adzabnya
menj adi berlipat ganda.

Ibnu Mas'ud RA berkata,  `Malma  `adzaclbaa  dfal./a¢ ¢  a#-
#aar  adalch  siksa  ular."  Contoh  semisal  dengan  ayat  ini  adalah
fiman-Nya ;&{6;\±±€11; ;±~66|j±i ,~¥`# GJ   "yo rwAa» famz.,
mereha  telch  menyesatkan  kant,  sebab  itu  datangkanlch  kepada
merekasiksaanyangberlipatgandadarineraka."M82

78' Lih. Ma 'a#|. .4J g#r`a# (2/411) dan nashnya berbunyi: man ty¢ra `a Ja#aa rml

Sa?8¥a€:.E=:asffi;]a:¥;;:8memulainyadanmelhouattradisinyauntukkami).



Firman AIlah :

7i£±##f©3ji<ty.tSf#gry`r3€jy'6't$6j
©2&fJf\fG"#&,`;i\2©#f¥'f#jj6

C` Dan, (orang-orang durhaka) berkata, 'Mengapa kuni tidck

melthat orang-orang yang dchulu (di dunia) kant anggap seboigal
orang-orangyangjahat(hina).Apakahkamidahulumenjadikan
mereka olok-olokkan, ataukah karena mata kami tidak melihat
mereka?'Sesungguhnyayangdemihianitupastiterjadi,(yaitu)

perfeHg*ara#pc#gfo##i.Heroha"(Qs.Shaad[38]:62-64)

Firman AIlah SWT,  ufj "Dfl",  mereha berkef&," yakni para

pembesar orang-orang musyrik,  3ji<tyl f f'# g Y`r3 t5j Y' 6' (
`.Mengapa kand tidck melihat  orang-orang yang  dahulu  (di  dwia)

kant  menganggap  mereha  bagian  dari  orang-orang  yang  jahat

¢z.#¢J. "  Ibnu  Abbas  RA  berkata,   ``Maksud  mereka  adalah  para
schabat Rasulullah SAW. Abu Jahal pemah berkata, 'Di mana Bilal.
Di mana Shuhaib. Di nana `Ammar. Apakah mereka semua di surga.
Sunggul men9herankan Abu Jahal.' Kasihan dia.  Anaknya,  ikrimah
memeluk Islam, iinck perempuannya Juwairiych masuk Islam. Ibunya

juga memeluk Islam. Saudaranya memeluknya Islam. Sementara Abu
Jchal sendiri dalam kekafiran. Ibnu Abbas RA berkata:

Cahaya yang menerangi buni, timur dan barat

Tctapitenpatpijckkak[kuhitandangelap

gis-::fx#  "Apakch kant dahulu menjadika:. mereka :lok:.
o/oife#. "  Mujahid berkata,  "Kami  memperolok-olokkan  mereka  di
dunia,temyatakanisalah."Ji=f¥l;;=£=Srf"4fczzthaAha""ma fa



haml. f±.ark me/I.foaf mereha.?"  dan tidak mengetahui  di nana tempat

mereka.    AI    Hasan    berkata,    "Mereka    melakukan    semuanya;
memperolok-olok  dan  tidak  memandang  mereka  ketika  di   dunia
denganmaksudmerendahkanmereka."783

Ada yang mengatakan,  "Makna  ;:=;;f¥l ;:; j£$ 7i  '4J¢%haA
karena  mata  kami  tidak  wielihat  mereha?P'  ycknji "A:palwh "ereha

bersama kami di neraka, mengapa kani tidak melihat mereka."

Ibnu Katsir, AI A`masy, Abu Amru, Hanzah, dan AI Kisa`i

"embacanya:. .i:$5f i © 3[SS.\ 'g3 "Bagian dart orang-orang yang
jahat   rfeina).   Apakah  karni  dahalu  menjadihan  mereka,"   dengan
membuang  a/I/ saat  persambungan.784  Abu  Ja'far,  Syaibah,  Nafi',
Ashim,danlbnuAmirmembacanyademikian,##f``4pahaAha7»z.
dahulu menj adikan mereka," de"garL rrre"ITrfus alif , be:rmfro:a istif oram
dan   menghilangkan    cz/z/   washal    karena   memang   tidak   perlu.
Barangsiapa  yang  membacanya  dengan  men8hilangkan  ¢/I/ tidck

:;PGe„r:.°o);a¥ganyow„:q,aafAg,e;hze„n¢t;}„PsaedbaabLaLfa¥i2#<ty±?`«`;:"agz"A"£amr:
dahulu menjadihan mereka," nda:1ch haal Qseterangan).

ch-Nulinas785 dan As-Sajistani berkata,

dchulu menjadikan mereka," na`at ba.st \a;farh ¥€:
•as "Apahah kami

" Orang-orang. "

Ibnu AI Ahbari berkata, "Pemyataan ini salch, sebab 7®a `¢f tidak bisa

berupa kata kelja masa lampau dan kata kelja nasa datang."  Siapa

yaIT± rm€"toaca .;;SS  `.Apakah kand  dahulu in,e.n<j.a.?ihan merek?,"
dengan memutus a/I/, mcka waqaf pada lafazh 2ji<ty.fg "B¢gr.a!# ch!rz.
orang~orangyangjahatquma)."

]_I.I;hi. Toysir AI Hasan AI Bashri (212.sg).
784 g|.ra `aA dengan menyambung Hallizch adalch gz.ra `aJ mwlaw¢dr sebagaimana

disebutkan dalam Tagrlb A#-Jvas)w hal. 167.
785 Lib. /+ab .4/ gwr`cz# (3/471).



AI Fana` berkata,786 "Lafazh is#7%am di sini bermalma ejekan

dan tueran.   3;±ffl\  ';gs  ;;:+6 .FZ1  'Atauhah  karena  mata  Tmi  tid?k
me/I.faaf  I#ereke.?'   Jika  Anda  membacanya  dengan  isfz/bam  maka

lafach  `&m berfrogsi sebagal penyanaan, dan jika membacanya tanpa
isJz/7Z¢m maka bemakna ba!/ ®ahkan)."

Abu Ja'far, Nafi', Syaibah, AI Mufashshal, Hubairah, Yahya,
A`masy,  Hamzah dan AI RIsa`i membacanya,  "Szfmrz.)ryaa"  dengan

dhanmah   sz.»787.    Sementara   ulana   lainnya   dengan   kasrah   Sz.»

(sikhriyyaa).

Abu   `Ubaidch788  berkata,  `Barangsiapa  yang  membacanya

dengan hasrafo  /sl.#rz.)ry¢cI/  maka berasal  dari lafazh a!/ faaz.'w  (olok-

olok),  dan  siapa yang membacanya dengan d%am7»¢A  maka berasal

dari lafazh of-f¢skfajl.r (sindiran)." Dan, ini telah dibahas sebelumnya.

hi\fi>F±6„.::falS_,.cj^,«sesun.ggufnyayan.3&.d,:„:.t£PanttT.

pasti te-;jade; (yTaltu) p-erie;gk;;an pengi;mi nero.I a,. '' a.:i `.itu pasti
fer/.adz.,"adalahhadits3!"seswJ.ggrfa#);a,"danFG"perfenghar¢#
hadits    in"bf&da[`    yang   tidak   tersebutkan   dengan   makna   faww¢

£akfoaasfrwmci. Boleh juga sebagai bada/ bad fo¢gg. Boleh juga sebagai

berita  setelah  berita.  Boleh juga  sebagai  b¢da/  tempat  bagi  lafazh
dzaalika,  yal[]oi  sesungguhaya  pertengluran  pendudck  neraha  di
»eraha be#a7-pasfz. fer/.adz.. hilah makna kalimat ir> C=J= Y'    "rz.ado
#c¢pcz#  se/flma!f  drfcz#g  bagr.  mereke,"  dan  kalimat-kalimat  sejenis

yang diucapkan pen9huni neraka.

786 Lih. "a Jam. 4J g#r`an (2/411).
787 gz.ra `¢A dengan dhammah sz.I.# dinilai mwfawafz.r juga sebagainana disebutkan

daj8¥Li:9##%3:'r¥:.{£/71.87.



Firman AIlah:

*ffi{ij©3®.{fej{'ri{ffal'£;,fGj5*®c€\~t3}S
'fe.'Ffi©£pe.\£#3S©3#{i#{c#.(3¢3<ce

8iz£;.d±©6i;±:±s£~rfe€¥'fxp!#de3,6grti©6L±f

©#3-j06i~t3i-fl
"Katakanlch (ya Muhunmad), 'Sesungguhnya aku hanya seorang

pemberiperingatan,dansekali-kalitidakadaTuhanselainAllah
yang Maha Esa dan Maha Mengalahhan. Tuhan langit dan bumi

danapayangadadiantarakeduanyayangMchaPerkasalagi
Maha Pengampun.' Katakanlah, 'Berita itu adalal. berita yang
besar, yang kamu berpaling daripedanya. Aku tiada mempunyai

pengetahuansedihitpuntentangAlmala'ula'la(malalkat)ituketiha
mereka berbantah-bantchan. Tidak divchyukan kepadaKu,

melainkan bahwa Sesungguhnya aku hanyalch seorang pemberi

perl.#grrfu# )J¢#g #}7¢f¢ '." (Qs. Shaad [38] : 65-70)

Fiman   AIlah   SWT,    3j;£   °Gi   `t3£   S    "Ka!fafa#/a!fr    (ya

Muhammad),      ``Sesungguhnya     aha     hanya     seorang     pemberi

perz.J®grfa#,"  ydri  memberi  ancaman  ketakutan  akan  siksa  Allah
SWT kepada siapa yang meng]chianatinya, dan telah dijelaskan;  i, CJ-S± `.Da`n sekali:ka;i  ti-dak aia  Tuhan," yalmi yang dise"balEL.,  'f I §\E

')i;jj '5±S) `.Selatn Allah yang Maha Esa dan Maha ¥fygaldrka.n,'.'

yang tiada menyerupai-Nya.    Jfil.i j±£.i tf3. [j c±J<fy~b' *j£1{ €j
``Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedeanya yang

Maha Perhasa lagi Maha Pengampun." Dengan rafa' sera;gri na`at.



Jika  lafazh  sebelumnya  mausfawb  maka  c}/  gftajorcla!r juga  m¢us¢clb.

Boleh juga ro/a ' pada lafazh pertana dan nashab pada lafazh kedua
sebagai  pujian.  Makna j4/   `4zz.I.z  adalah  a!J A4lcz#!.z'`,  yang  maha  kuat

yang  tiada menyamai-Nya.  4/  Gfaa!or¢¢r  adalah  yang  menutup  dosa
hanba-hanba-Nya.

Firman Allah SWT,  '+;:  S ; #  "Kaf¢ha»/aA,  'Ben+a  z.fo
ado/aA berz.¢a yang besar', " maksudnya katakanlah kapada mereka, ya
Muhammad,'+i;:Ofg=;"Berz./az+#adahaA6e»+q)J¢»gbesar,"yalmi
apa yang aku peringatkan kepada kalian dari pen8hisaban, pahala, dan
siksa.  Semua  itu  adalah  berita  yang  besar  dan  hendalmya jangan

dianggap ringan. Demikian yang dikatakan Qatadah. Ayat semisalnya,

fiman-Nya,±±:i.i!;±lij©6j£~C=:a"renf¢#g4pafafrmerefasa/I.ng
bertanya-tanya?.  Tentang  berita  yang  besar. "`g9  Tbrm  A:btoas  RA,

Mujahid dan Muqatil berkata, "Yalmi AI Qur`an yang memberitakan
kepada  kalian  berita  yang  besar."  Ada  yang  mengatakan,  "Besar
"anfaftyar,'o±jt'3:3-'FL"Yangkanuberpalingdarinya."

Fiman Allah SWT,  6|;j3£ ;i ~j¢'&.ip.S#& G,  691G     "4fu
tiada mempunyai pengetahuan sedikitpun tentong Al mala'ul a'la itu
ketika  mereha   berbantah-bantahan. "   ~$5fi\SIth>  "Al   mala'ul   a'la,"
adalah para Malaikat, dalam sebuali pendapat milik Ibnu Abbas RA
dan As-Suddi, yang bertengkar saat penciptaan Adam AS:  J±i 136
\]b  3-S{.  i  \]k,   "Mereka  bendta,  'Mengapa  Engkou  hendak
menjadihan   fthalif;ah)   di   buni   itu   orang  yang   akan   membuat
*eusaha# pc!dr#ys,"790 dan iblis berkata: 'l:3'Ji I;i    "fty¢ /ebz.4 ba].*
darinya..ngi

;;i;,g2N:;::a#],i.2;.-o:.



Dalam  ayat ini terdapat penjelasan bahwa Muhammad SAW
mengabarkan tentang kisah Adam AS dan kisch-kisch lainnya. Semua

kisah tersebut tidck mun8kin diberitakan Rasulullah SAW kecuali itu

datang  dari  Allah  SWT.  Itu  bagian  dari  mukjizat  Rasulullch  SAW

yang membuktikan kebenarannya. Mengapa orang-orang musyrik itu
menolak merenungi ayat-ayat AI Qur` an sehingga mengetahui bahwa

Muhammad SAW adalah jujur dan benar. 01eh sebab itu, ayat tersebut
ditutup  dengan  fiman-Nya,  6L±+  i:: -ifi  ©  'pe   fiJ= ; S
"Katakanlah,   'Berita  tw  adalch  berita  yang  besar,  yang  kamu

bexpaling daripadrnyc[ ."

Pada pendapat kedua, sebagaimana yang diriwayatkan Abu AI
Asyhab dari AI Hasan, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ``4//aft

SWT bertanya kepadaku,  hata-Nya,  'Ya Muhammad, dalam masalah

apa  para   Malal:kat   beriengkar?'   Saya  berkata,   'Dalam  kafflarat
penghapus   dosa   dan   pahala   pengangkat   derajat.'   AIlch   SWT
bertanya,  'Apa itu pchala ka:ffiarat pengfropus  dosa?'  Saya berkata,
'Pahala  yang  didapat  berfalan  kahi  menlyu  shalat  jama`ah,  dan

pahala yang diperoleh orang-orang yang menyempurmakan wulhanya
pada musin dingin yang sangat (as-sabraat)792 , serta pahala orang-
orang yang menunggu masuknya wcktu shalat selartyutrrya di masjid
setelah shalat yang pertama." Allah SWT bertanya,  ``Apa itu pahala

penganghat derajat? "  Saya berhata,  "Menyebarkan salam, memberi
makan,  menegckkan  shalat  malam  saat  orang-orang  sedang  tidur
fe»a#g, "793   At-Tirmidzi   meriwayatkannya  dengan  maknanya  dari
mnu Abbas RA, dan berkata, "Hadits gAar7.b."

792 ,4S-Sabraaf:  bentuk pluralnya sarbr bermalma dingin yang sangat. A#-IVz.Aa}IaA

(2/73333k.
At-Timidzi  dalam  Kztarb   ra/Sz.r  hal.   5/366,  367.  Ad-Darimi  dalam

pembahasan tentang Mimpi, bab: hadits nomor  12; HR.  Ahmad dalam .4/ Mzfs7zad
(1/367).



At-Tirmidzi meriwayatkannya juga dari Mu`adz bin Jabal RA
dan berkata,  "Hadits Aas¢# sAa!fo!.fo." Telch kami tulis  secara len8kap

di dala][n Kitab AI Asnaa fi Syarh Asma`i Allah AI Husnaa, dan te\ah

kami  jawab  dengan  rinci  segala  sangkalannya.  .4JAclmdw/I.//¢fa,   dan

telah kami bahas sebelumnya dalan surah Yaasin794 perkataan tentang

pahala beljalan menuju masjid bahwa setiap langkahnya menghapus
dosa dan mengan8kat deraj at pelakunya.

Ada yang mengatakan, "A/ A4lcl/a ` i4/ j4 '/a adalah Malaikat dan

dhamir pada la.fandn  'bSS€ ``Mereka  berbantah-bantahan," kefrodii
kepada kedua kelompok yang bertengkar, yakni pertenckaran tentang
bahwa Malaikat adalch anak-anak gadis Allah SWT dan yang berkata
Malaikat adalah tuhan-tuhan yang disembch.

Ada yang mengatakan,  "4/ A4la/a` A/ 4'/a maksudnya di  sini
adalah   bangsa   Quraisy,   yalmi   pertengkaran-pertengkaran   rahasia
mereka dan Allah SWT memberitakannya kapada Nabi-Nya,  8!tfj.b|
5Z± »|.i.t§} `t3j} -§\b..Tidak dtwakyukan  kepadaKu,  melainkan  bahwa

Sesungguhnya   aku   hanyalah   seorang   pemberi   peringatan   yang
«}Jczf8," yalmi wahyu yang berisi peringatan.

Abu   Ja'far  bin   AI   Qa`qa`   membacanya   demikian,   "I.//aa

I.#"am¢¢"  dengan kasrch hanzah,795  sebab wchyu  adalch perkataan.

Seckan  berkata,  "Dikatakan  kapada  saya,  'z.#"amaa  a#fa  #adzi.i."#
mwbz.I.#'."      Barangsiapa      yang      membacanya      a##amaa       dia

menjadikannya berada dalan kedudukan ra/z7 ',  sebab  ia adalch  ism

yang tidck disebutkan pelaku keljanya."

794 Lib. Tafsir surah Yaasiin ayat 12.
795gz.ra `aA dengan kasrah hamzah dinilai mwftzwczfI.r juga, sebagaimana disebutkan

dalam ra!qrl.a A#-Ivas}Jr hal.  167.



AI  FarTa`  berkata,  "Seckan  Anda  berkata:  Tidak  ada  yang

diwahyukan kepadaku, kecuali peringatan."

An-Nuhhas berkata,  "Diperbolehkan berada pada kedudukan
nashab    dengan    makna:    J7/aa    /I.`a#»amaa,     melainkan    karena

sesungguhnya aku." Wra//aaA# a '/4m.

Firman Allah :

4±,ifej','£:jfisSg©,dyc;rsgfj±
(j#©S-jri,,al,#£2,£,C#

" (Ingatlah) Kdiha Tuhanmu berfirman kepada Malalkat,
'Sesungguhrtya aku akan menciptakan manusia dart tanah. Maka,

apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan
kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kanu tersungkur

dengan bersujud kepadaNya. ' Lalu seluruh malalkat-malaikat itu
bersujud semuanya, kecuali lblis,. dia menyombongkan dirt dan

adalah dia termasuk orangrorang yang kaf ir."

(Qs. Shaad [38]: 71 -74)

Fiman  Allah  SWT,   3ap,  #g' j6 3|  "tr„grfJafr/  Kef!.fa
Tuh;rmu  berferman  kapada  Malaikat."  Le[£azi  :>L "Ketikal'  aiddrrfu

sanbungan lafazh  3|;j¥ `.Mereha berba»faA-b¢ntoAa». " Malmanya:
Saya tidak mempunyai pengetchuan tentang .4/ "a/a ` j4/ 4 `/cla  saat

(Az.z.»a)merekabertengkatpadasaat(Az.I.»a),j¥8;;ij±3qu,fg`j6'* ri "Sesungguhnya cku akan menciptakan manusia dari tanah."



Ada  yang  mengatakan,  j6 S£  "Ketr.ha  rwfoa#mw  begiv7„¢","  adalah

badal dwi 'bs;a;/I.," Ketiha mereka berbantch-bantahan," der\ 'b;;±
berkaitan  dengan  lafazh  yang  ditiadakan,  sebab  malmanya,  "Saya
tidak  mempunyai  pengetaliuan  tentang ,4/ A4l¢Jcl ` 4/ 4 `/¢cz  pada  saat

mereka b erten8kar.

:;i:f6S    (>S      "Maka,      apabila     telah     Kusempunckan
fre/.adz.aH#);a. "  Lafazh  `S$6  mengembalikan  kata  kelja  masa  lampau

menjadi  kata  kelja  yang  akan  datang,  sebab  lafazh  "i.c7z¢a"  sama

dengan huruf syarat dan jawabannya juga sebagaimana jawaban pada
huruf syarat, yakni (Kani sempumckan) penciptaannya,  c,~i, ,de, :=±<j

S± "Dan Kutinpkan kepadanya roh (ciptaan)Ku," yalmi rch yaur8
Kuniliki dan tidck ada yang memilikinya selain Aku.  Inilah makna
z.d7}c[cI/¢fa, menambahkan sesuatu kepada sesuatu. Pembahasan tentang

ini telah dibahas dengan cukup lengkap di dalan surah An-Nisaa`796

pada  firman-Nya  tentang  Isa,  dan .As-Suyuthi  dalam  4d-Dwrr  j4/
Mantsur Fi AI-Tofsir Bi AI Ma'tsur, ':::,AE±$6 "Dan, (dengan tixpan)
roh dart-Nya."

'c}.* :1 .\Jf6 "Maka  hendcklah  ham  tersung`kur  dengan

berslyud    kepadaNya."    Dtoaca,    dengan    nashab    schalgai    haal

(menunjukkan arti keadaan). hi adalah sujud penghomatan dan su].ud

:b::gL7P7::¥je]ch#[asfa:{ebi¥¥:ai:,I:e,:a:Sfrir::,£fa|:
mcz/az.faczJ   I.fw   bersw/.wd  se7"wa#);a!,"   menyempumakan   perintah   dan

bersujud  kepada-Nya  sebagal  wujud  ketaatan  kepada  Allah  SWT.
Menolck  untuk  taat  kepada-Nya  adalah  suatu  kesombongan  yang
menjadikan  kafir  pelckunya.   Karena  itu   dikatakan,    6ri! K}-i  a
"rer"cls"k  orcz7cg-ortzng  );a!7zg  facz¢r,"  disebabkan  kesombongannya

796 Lib. Tafsir ayat nomor 171 drri surch An-Nisaa`.
797 Lih. Tafsir ayat nomor 34 dari surah AI Baqarah.



yang enggan mentaati perintah-Nya. Telah dibahas sebelumnya secara
PanjanglebardalamsurahA|Baqarah.798

Firman AIah :

fe #if %£>aeo,#®iac[j±$6:36
j6©,decc,'ffj3i€cr#5dy#®Gij6©S,Qi

;;j6©#SLj:i:g£~#`a$6S©#f=;af56£L3=#
5iS.ijjT;+j!©a#-f'c£1€£6j6©6#€2;:8£~d#far
#,3scp~ty€!©a±;i#'f'.¥'£!#j6©2j=l.i

© ca-t
``Allch berferman, 'Hal tl}lis, apakch yang menghalangi kamu sujud

kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah
kamu menyombongkan dirt ataukah kamu (merasa) termasuk
orangcorang yang aebih) tinggi? ' tolis berkata, 'AIu lebih balk
darinya, karena Enghau ctptakan aku dari apt, sedangkan dia

Engkau ciptakan dart tanah. ' ALllch berf irman, 'Maka, keluarlah
kamu dari surga,. sesungguhnya kamu adalch orang yarlg terkutuk.
Sesungguhnya kutuhan-Ku tetap atasmu sampal hart pembalasan. '

tblis berkata, 'Ya Tuhanku, beri tangguhlah cku sampal hart
mereka dibangkithan. ' AIlah berfirman, 'Sesungguhnya kanu

termasuk orang-orang yang diberi tangguh, soimpal kepade hart

yang telah diteutukan waktunya quart kiamat). ' iblis menjowab,
'Demi kekuasaan-Mu aku akan menyesatkan mereka semuanya,

1% Ibid.



kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka'."

(Qs. Shaad [38]: 75-83)

Fiman Allah SWT,  a=:: C #;.t5: 36   "A//aft be¢rma%,  'Ha!.
I.a/z.a, czpohafo }/cz#g mengfea/a#gr. fromw ', " yakni mengalihkan kamu dan

menchan  kamu;   i:5  ®i    ``4grr sw/.#d,"  yakni   `a!#  cl#f¢sjwda  (darn

utk  bersujud);   6j;> :fi  0,  "Kepada  );¢#g  fe/aft  Kw-clpf¢ha#
de7!gtz#  4edwcz  fa!#gcun-Kci. " Disandarkan  lafazh "penciptaan" kapada

diri-Nya sendiri adalah sebagai bentck pemuliaan terhadap diri Adam
AS.  Walaupun jelas bahwasanya Allah  SWT  adalch pencipta segala

sesuatu. Penyandaran ini sana dengan penyandaran pada lafazh ruh-
Ku,   Baitullah,  masjid-Ku,   dan  unta-Ku.   Dengan  itu  Allah  SWT
berdialog kepada hamba~hanba-Nya berdasarkan pengetahuan yang
dimilikinya. Ketika Pencipta semua makhluk mengatur sebuah urusan
dengan tangan-Nya sendiri itu belmakna agung dan mulianya sesuatu
tersebut. Lafazh a/ )/ad, tangan, di sini bermakna faczadzcz, ini. Mujahid

berkata,  "4/  yad  pada  ayat  ini  berfungsi  sebagai  penekanan  dan
SA!./aft.  Kiasannya kalimat,  /a!c!mm¢a  frfa¢/a!qfw  ¢7ca  ¢etika mencipta,

Saya),  saperti  firman-Nya,   4i; 'l€j;  t£'i'    "Dcz#,  fefa!p  frefu/  wa/.aA
Dzaf rc4fra%mc.,"799 yakni );azlgaa Rclbb#fa (tetap kekal Tuhanmu).

Ada  yang  mengatakan,  `Penyerupaan  dengan  tangan  pada

penciptaan  Allah  SWT  adalah  dalil  bahwa  a/ );a!d bukan bermakna
nikmat, kekuatan dan kudrat. 4/ yc[d dan a/  Jyczjfa adalch dua sifat di
antara si fat-si fat Allah SWT."

799 Qs. Ar-Rahman [55]: 27.



Ada  yang  mengatckan,  "4/  yad  bermalma  qudrat-Nya."800

Dikatakan,  "¢a  /I.I.  bz.fe¢adza  a!/ ¢mr!. )/adr#,  saya tidak mempunyai

kemampuan  terhadap  urusan  ini;  w  mcza  /I.z.bz.  cz/  fez.in/I.  ¢ts-tsagz.z./

)/a!dra»z.,   dan   saya  tidak  mempunyai  kekuasaan  untuk  membawa
benda yang berat. Dalil selanjutnya, bahwa penciptaan terjadi hanya
dengan kudrat-Nya, dengan ijmak. Scorang penyair8°] berkata:

Saya mengusung tanah pu:tih, yang tidak ado kemanpuan bagi saya

Tidakjugakeduatanganuntukgunungyanghohoh

Ada yang mengatakan:  63;>£ffi 0~ "Kepada );a»g fe/aA K%-
czpfa!ha#  denga#  fedwcz  fa!#gr#-Kw,"  bermalma,  kapada  yang  telah

Arfu   ciptakan   dengan   tanpa  perantara;    €jffifi   "4pahaA   haovw
me72);ombo»gha» dz'rz.," yakni dari unfuk bersujud;     @~8lde    €+i
"Atoukah harm (merasa) termasuk orang-orang yang aebth) tinggi?"

yakni  orang-orang  yang  menyombon9kan  diri  terhadap  Thhanmu.
Mthamad bin  Shalih membacanya demikian,  dari  Syibil,  dari  Ibnu
Katsir  dan  ulama  Makkah,  "bz.}/adr}ry¢  z.sfa*barJ¢  (tJ#l   €:6)
dengan menyanbung a/z/ sebagai kalimat berita,  dan berarti makn'a
`am  texputus  (dari kalimat  sebelumnya)  dan bemakna ba/ ®ahkan,

tetapi), saperti firman-Nya: £j;'{€jii;;i   "refczpz. me»grzpa mereha
(orang  kafr)  mengatahan,  ``Dia  Mwhanmad mengada-adakannya,"
(Qs.   As-Sajdah   [32]:   3)   dan  ayat  semisalnya.   Barangsiapa  yang
membacanya  dengan  isfz/ham  maka  ;i  dimaknai  dengan  Aamzafr
z.s":givczm    yang    belmakna    penegasan    dan    celaan,    yakni    kanu
menganggap   dirimu  besar  ketika  kanu  menolak  untuk  bersujud

800  Ulama  salaf belpendapat balhwa  Allah  SWT  memilild  tangan,  tetapi,  tidrk

seperti  tangan  kita.  Sebab  tidak  ada  sesuatu  pun  yang  menyerupai  Allah  SWT.
Dengan demikian, penafsiran tangan dengan kudrat-Nya adalah bertentangan dengan
ap8aoyFegn#fsfi°u]:ha¥ff§;gintinHacan.syairterdapatdalanfisanAV
'Arab (enhi.. hamala) can Tar isir AI Mawardi (Sl1\1).



kepada Adam AS, bahkan ataukah kamu temasuk orang-orang yang
sombong, lalu menganggap remeh perintch ini?

Fiman Am SWT, 'i}#.E{j6 "JbJ!.S berfafa,  '4fu /ebjfr Gal.fr
drr!.#)/a '. " AI Farra` berkata, "Di antara orang Arab ada yang berkata,
"Saya  lebih  baik  darinya  dan  lebih  jahat  darinya."   hi  kalimat

sebenanya, hanya saja ditiadakan sebab tidak berg`m   3l?cr ±fi

g±b±,.'as=:."KarenaEnghauctptahanakudariapi::e.d:n5k?.n?ia.
E#gfaw czpfaha#  dar]. fa"ah " iblis menganggap  api lebih baik dari
tanah,   dan  ini   sebentuk  kebodohan  darinya,   sebab   adalah  salah
membandingkan    dua    yang    sejenis.    Dan    ini    telch    dijelaskan
sebelumnyadalantafsirsurahA|A`raaf.802

lc±,  .e£Sffi  'Jis   "Allah  .bexp,#,an,   'Maha,_ keluTlah   k:ri:.

darinya'i'-'  y-ckri  darn  sNIgai.  »F± as :.S:sunggT?nya  ifeTu  adal:h
ora»g );¢7zg  ferfufefk,"  yakni  dilempari  dengan  bintang-bintang  dan
bukit  bersalju.   ~j:al'  &$  6S    "Sesw»ggrA»)Ja   hafoha»-Kw   fef¢p
a!f¢§m","jauhnyadantercampaknyakanudarirahmat-Ku,#9ifj;J±
"Sampaz. ftarz. pe"ba/asa#. " Sekaligus pemberitahuan akan kekufuran

iblis yang berlebihan sehingga dengan itu dihukumi terlaknat. Dengan
masuknya  iblis  ke  dalan  neraka,  maka  semakin  dipertegas  makna
laknat tersebut.  6jf±jj{ 8L~¢±;±;;S;; j6  .`Jb/z.s berhaf¢,  'ya rzfAa»fu,
beri   tangguhlch   aku   sampai   hari   mereka   dibangkithan'.''   rbnis
terlaknat menginginkan agar tidak bisa mati, tetapi tidak dikabulkan.
Hanya saja walrfuLnya yang ditunda hingga batas waktu tertentu, .yaltu
hhi:.u¥::Cab:g=ufamgiv¥::a#a;n.:;e¥#Tzg±¥¥¥£:£a:#S
"Iblis mdyowab, `Dend kekuasaan-Mu aku akan menyesatkan mereka

semw¢ny¢'. " Ketika iblis terusir disebabkan Adam AS, dia bersumpah

8°2 Lib. Tafsir ayat nomor 12 dari surah AI A`raaf.



dengan  kekuasaan  Allah  bahwa  dia  clan  menyesatkan  anak-anak
Adam AS dengan menenggelamkan mereka ke dalarn lumpur syahwat
dan  keburaman  syubhat.   Mcka,  malma #,f£¥,adalch  aku  akan
mengajak  mereka  kepada  perbuatan  maksiat,  dan  itu  tidak  akan
tercapai kecuali dengan menggodanya.  Karena itu iblis berkata:   i~!

6eS=3It 'SSi Air>££, "Kecuali  hamba-hamba-Mu yang  mukhlis  di
cz»f&rcz merckcz," yakni hamba-haniba yang Engkau murnikan hatinya

untuk beribadah kapada-Mu dan menjaga mereka dari  gangguanku.
Dan„ini telali dij elaskan sebelumnya dalan tafsir surah A| Hijr.8°3

Firman AIlah :

#i#,a=;:c£~ja±'fa£<*'S'©jjisi`j#'gj6
f3Y€!36i© 5+,OEi~6jifa3,4£3faiL'j:©

©pe#,,.,I;<ffi,p,©6#~
6`Allah berfirman, 'Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan

hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan. ' Sesungguhnya aku pasti
akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kanu dan dengan
orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

Katakanlah a.al Muhammad), 'Aku' tidak meminta upah sedikit pun

padamu atas dakii;ahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang
`  .   i('„`€l!

yang mengada-adakan. AI Qur`an ini tidak lain hanyalah
peringatan bagi semesta alam. Dan, sesungguhnya kamu akan

mengetahui (kebenaran) berita AI Qur`an sctelah beberapa waktu
/agz". " (Qs. Shaad [38]: 84-88)

803 Lin. Tafsir surah AI Hijr ayat 40.



Fiman Allah SWT, jL3-1S1`j '#'6 j6 "4JJa!fr aerflrm¢#, 'Mafa

yang benar  (adalch  sumpah-Ku)  dan hanya  kebenaran  itulch yang
K2f-hafczha»'."  Ini  adalah  bacaan  penduduk  Makkch  dan  Madinah,

pendudck kota Bashrah dan AI Kisa`i.804  Ibnu Abbas RA,  Mujahid,
Ashim,  AI  A`masy  dan  Hanzch membacanya  dengan  xtz/cz '  (wcz  cz/

Aczggzf).  AI  Farra`8°5  membolehkannya  membacanya  dengan  kasrch

(wa al haqqtD.

Tidck ada perselisihan pada a!/ Aagga yang kedua bahwasanya

nashabnya,  disebabkan  kata keria  jji "ya!7¢g K#-hafaha#."  Adapun

pada   a/   Aaggc!    yang   pertama   nashabnya   dimaksudkan   untuk
membangkitkan permusuhan, yalmi /&ffczb!. `«cf a/ Aczggcz (ikutilch yang

hak) wasfcz"z. `wc4 a/ ftaqq¢ (dan dengarkanlah yang hak). Adapun peda

cz/ %czqq¢ yang kedua dimaksudkan membenarkan perkataan tersebut.

Ada yang mengatakan,  "Ia bemiakna ct¢z.gga  a/ foaggc!  (saya

membenarkan yang hak), yalmi saya menjalankan kebenaran. Abu Ali
berkata,  ``J4/ J7czqga  yang pertana dibaca dengan nashab  disebabkan
adanya  kata  kelja  yang  tidak  tersebutkan,  yalmi );c¢Az.ggci  j4//a!fa#  cz/

fe¢qga  (Allah  SWT  membenarkan  yang  hck);  atau,  sebagai  lafazh

sumpah  dengan  menghapus  hunif /.ar-nya,  sebagaimana jika  Anda
berkata:   j4//afaz.   /¢`a/cz/a##¢   (demi   Allah,   aku   akan  melakukan).

Kiasannya:  gczcz/a /¢bz./foa!ggz.  ®erkata,  maka  demi  yang  hak),  yakni

Allali SWT bersumpch dengan diri-Nya sendiri.
'Jff^ 'gjl+3 "Dan  hanya  kebenaran  itulah yang  Ku-katakan,"

adalah   kalimat   yang   dimunculkan   0.win/¢A   I. `fl.rc[adfefyofe)   berada

antara sumpah dengan materi sumpali, dan berfungsi sebagai penguat
kisah. Jika a/ A¢gqcz dibaca dengan nashab dengan menyembunyikan

804  g!.ra`¢A  dengan  nashab  pada  S:is  adalah  gl.ra`¢fo  mwfc";a#.r,  sebagaimana

disebutkan dalam ra!grz.a .4#-IV¢s)„ hal.167.
8°5Lih.TafsirA4a'a#!.AJ8wr`a#(2/413).



kata   kelja,   maka   lafazh   '6`*2-ty'   "Sex"ng:grfA»)/a   ¢ha  p¢sfz.   aha»

meme#wfoz.," adalah kehendak untuk bersumpch. AI Farra`8°6 dan Abu

Ubaid memperbolehkan lafazh a/ Aogga dibaca dengan nashab dengan
haqqaa (\1>;)  ';;±'.€S±H  "Sesungguhnya  aha pasti akan menouhi
neraha Jaharmam. "

Akan tetapi, kaedch ini menurut sejumah ulana nahwu adalah
salah.   Tidck  diperbolehkan  berkata,   Z¢z.dam   /a   a!d7}r].ba[##¢   (Zaid

niscaya aku pukul), sebab keberadaan /am memutus hubungan lafazh
sebelurnnya  sehingga  kata  keja  setelah  /am  tidak berfungsi  untuk
lafazh  sebelumnya.  Alhasil,  susunan  kalimat  berdasarkan  pendapat
kedranya, ad:chch la amla` anna jahannama haqqaa.

Barangsiapa  yang  membaca  a/  faaggw  dengan  r¢/¢'  maka

sebagai mwbfczda `, yalmi /a c!7!a a/ A¢ggci (Sayalah yang hak) atau a/

fo¢qqc{ mz.j®#z. (yang hck dari-Ku). Kedua contoh ini diriwayatkan dari

Mujahid. Bisa juga dengan susunan, Aczczdza cz/ Aagg« (hi yang hak).

Pendapat ketiga berdasarkan pendapat Sibawalh dan AI Farra`

btwarndun'FS='.€SfH'SiJE"Makayangbenar,sesungguhnyaaku

pasti  akan  memermhi  neraka  Jahannam,"   adalth falhaqqu       an
am/a'a   /.aAa»#cz7%a    (yang   benar   Aku    akan   memenuhi    neraka

jahanan).
Pada bacaan kasrali ada dua pendapat, dan itu adalch bacaan

Ibnu  As-Samaiqa`   dan  Thalhch  bin  Musharrif.  PerJama,  dengan
menghapus huruf sumpah.  hi  adalch pendapat AI Farra`.  AI Farra`
berkata,  "Sebagaimana kalimat,  i4//afoz.   `aez¢  wa /.aJ/a  /a  cl/a/c}##a.

Bacaan saperti  ini  dibenarkan oleh  Sibawaih,  tetapi,  Abu AI Abbas
menyalahkarmya. Dia tidak membenarkan bacaan kasrah, sebab huruf

8°6Lih.TafsirMa'a#!.A/gwr`an(2/413).



/.¢r  tidak  disembunyikan.  Kedwa,  menjedikan /¢`  pada  a/  fe¢ggw
pengganti w¢zf sunpch.

ir, 'F;± '.€stH  "Sesungguhnya  ch:  Fas_ti . a.ka:  Tenenwhi.
7!e7'¢ha  /¢Aa»7I¢m  de»gr» /.e#z.s  hamtf,"  yakni  dari  jenis jim  saperti

kamu dan keturmanmu,  F+,   &£;€ cit~3 "Don de«gr»  or¢#g-or¢»g

yang mengikuti kamu di dntara mereka," di bar\gsa mal\:usiap 'f±S
"Kesemunnya."

Firman Allah  SWT,  ij de ,xp  3&:i ~C ti  "K¢f¢ha»/aA  giv¢z.
Muharrrmad),   'Aku  tidak  meminta  upah  sedihit  pun  padanu  atas
da 'w¢faha'," yakni dari upah atas menyanpaikan wahyu (`¢/czcl fab/I.I.gfo

cJ/w¢kyz.).  Demikian  maksudnya,  tetapi,  tidak  disebutkan.  Ada yang

mengatakan: Dfaamz.I.r pada lafwh  `a/¢z.fr!. kembali kepada ayat,   f¥'.i
'SS '®  ffi) ££ "Mengapa AI Qur`an itw ditunnhan kepadanya di

amtara kital"
':±gri6e,®r§1'T;6``Danbukanlahakutermasukorang-orangyang

mengczda-adaha#,"  yalmi  saya  tidak  akan  menyusahkan  diri  saya
dengan  mengada-adakan  dan  berbohong  menyanpaikan  apa  yang
tidak diperintahkan kapada saya. Masruq meriwayatkan deri Abdullah
bin   Mas`ud,   dia   berkata,   ``Siapa   yang   ditanya   apa   yang   tidak
diketahuinya,  mcka  katckanlah,  "Saya  tidak  tabu,"  dan  janganlah
mengada-adakan.  Perkataannya,  "Saya  tidak  tahu,"  adalch  sebuch
ilmu.AIlchswTbefirmankapadaNabi-Nyay®Ei~6j±=3J:,4$3CkjiEti
':gri '&2, ``Katakanlch  qwi Mwhanmad),  'A]ca tidak meminta upch

sedikit pun padanu atas da'wchku dan bukanlch aha termasuk orang-
orangyangmengada-adakan'."

Dari  Rasulullch  SAW,  beliau  bersabda,  "Ortlng );any  swfa
mengada-adckan  itu  mempunyal  tiga  tanda;  mendebat  orang yang



lebth   berilmu   darinya,   mengerjahan   sesuatu   yang   tidak   bisa
diperoleh,danmengatahanapayangtidakdiketchulnya.''fuN"

Imam  Ad-Daraquthni  meriwayatkan,   dari  Nafi'   dari   Ibnu

Umar RA, dia berkata, "Saat Rasulullch SAW berada dalam salch satu
dari   pedalanannya,   dan   ketika   itu   pedalanan   malan   hari,   dan
rombongan Rasulullah SAW melintasi seseorang yang sedang duduk
di sekitar kolan air. Umar RA bertanya kepadanya, "Hai orang yang
duduk di dekat kolam aJ magr¢a#°8, apakah ada binatang buas yang
meminuni air kolan ini pada malan hari?" Rasulullah SAW berkata
kepwhorangteFTsedut,"Haiorangyangdulukdidehatholam,jangan
karrm memberitahanya dengan mengada-add (susch paych). Binatang
buas  itu  telah  menadapatkan  apa  yang  dibutwhkarmya  dan  yang
tersisa adalch minunan dan suci bagi kita. 'un

Dinyatckan     dalam     4/     Mc¢M;¢ffaffea`,     dari     Ychya     bin

Abdirralman bin Hathib, bchwa pada suatu hari Umar bin Khaththab
RA    mengadakan   peljalanan    dengan   berkendaraan.    Di    dalanl
rombongan tersebut terdapat Amni bin AI Ash RA. Akhimya mereka
sanpai  pada  sebuch  kolam.  Armi bin  Al  `Ash  RA  berkata,  "Hai

pemilik kolam, apakah binatang buas mendatangi dan meminum air
kolan  ini?"  Seketika  itu  Umar  RA  berkata,  "Hai  pemilik  kolan,

jangan  beritalukan  kani.   Sesungguhnya  kami   yang  mendatangi
binatang   buas   dan   binatang   buas   juga   mendatangi   kani.'B'°

8°7 |rmm Suyuthi menyebutkan dalam Ad-D#rr AJ "a!Htsar (5/322 dengan lafazh,
`.Tanda-tanda- orang  ydmg  suka  mengada-ada  (mutpkallifl  ado  tiga,.  T.engada-

ndirha apa yang ti-irk alketahainya, mdyadiha_n seder_3jat orang yang di atasnya
da¥_8ng%a"%arzanh.:%%#teti#=IT"££:±3:Ea±±ran:"Nihayah(4ls6).

809 |m Ad-Daraquthni dalam Sw#an-nya ( 1/26).
8`°  HR.  Irmm  Malik  dalam pembchasan tentang  Bersuci,  bab:  Air  Suci  untuk

Berwudhu (1/23, 24).



Pembahasan  tentang  air  telch  dijelaskan  sebelunnya  dalan  tafsir
SurchAIFurqaan.811

":S±,  S\S 'S  :>± ``Ini tidak lain hanyalah peringatan,"  yatmi AI

Qur`an,  6giv~ "Bagz.  semesfa  a!/a7%,"  dari  bangsa jin  dan  manusia,

ys   5:i.  4X± €:f f i3  ..Dan,  sesunggwhnya  hamu  =kan.  me.:g.e_i?ha.i
(kebenaran)  berita  adz-dzikr  setelch beberapa waktu lagi."  Naba'a
adz-dzz.drz. adalch AI Qur`an dan bchwasanya AI Qur`an itu benar.

pe  i:i. ``Setelah  beberapa  waktu  lagi."  _Q_atavdT ben:Eta."Yakni,  setelah mati." Az-Zujjaj juga berkata demikian.  Ibnu Abbas

RA,  Ilinah,  dan Ibnu Zaid berkata,  "Yalmi pada hari kianat." AI
Fara`8`2 berkata, "Setelch mati dan sebelunnya," yakni agar tampak
kebenaran apa yang telah Aku katakan,  pe j= ``sefe/¢fo  bebexpa
wa#w  /ngz.,"  yrfui  pada  saat  hari  pembalasan  yaitu  ketika pedang
kaum muslimin menghancurkan kalian.

As-Suddi  berkata,  "Itu  adalah  hari  pada  perang  Badar."  AI

Hasan berkata, "Wchai bangsa manusia, ketika maut mendekat, pada
Saat itu barulah kanu yakin.»813

Ikrinah ditanya tentang seseorang yang bersumpah bchwa dia
akan melakukan sebuch pekeq.aan I./a¢ for.I.# (setelah beberapa waktu).

nrfuah menjawab,  "Di  antara makna a!/ fez.I.#  adalah apa yang tidck
kamu   ketchui,   seperti   firman-Nya:   pe  i£  ,'®'t;f  S:fij'y'   "Dcrm,
sesungguhnya  harm  akan mengctahi  (kebenaran)  berita  adz-dzikr
sere/aft   beberapcz  wakfw  /ngz.. "  Di  antaranya  yang  kamu  ketahui,

seperti  firman-Nya:   t±;;  es,l.>  pe  g \{i=i  ~e;}±    "PoAo»  ztw
memberikan bwhnya pada setiap. rmsim dengan seizin Tuhannya."S\4

8!' Lib. Tafsir Tafsir Ayat nomor 48 dari surah AI Furqaan.
8'2 Lib. Tafsir Mai 'aHz. ,4J gwr`¢# (2/413).
8\3 I;HL Ta;Rsir Tofsir AI Hasan AI Bashri (21259`.
8`4 Qs. |brahim [14]: 25.



Dari   tiba   saatnya   pohon   kuma   untuk   ditebang   hingga   saat
kemunculan   kurmanya   selana   6   bulan.   Hal   ini   telch   dibahas
sebelunnya   dalan   tafsir   surah   AI   Baqarah8L5   dan   |brachiim.8"
Alhandulillah.

8`5 Lib. Tafsir ayat nomor 36 dari surah AI Baqarah.
8'6 Lib. Tafsir ayat nomor 25 dari surah lbrahim





SURAH AZ-ZUMAR

assifSA,..,

Disebut juga surah AI Ghuraf.817 Wchb bin Munabbih berkata,
"Barangsiapa  yang  ingin  melihat  keputusan  Allah  SWT  terhadap

hamba-hamba-Nya  hendaklch membaca  surch .4/  Gfewrcz/"8]8  Surch

ini diturunkan di Makkch, menunit pendapat AI Hasan, Ikrimch, Atha`
dan Jabir bin Zaid. mnu Abbas RA berkata, `Kecuali dua ayat yang
diturunkan di Madinch. Salch satunya,  +.jjJ j=;Ji Jif '&t   "4//a!A
telah menurunkan perhataan yang paling balk ," (Qs. 4z-Z;unar T:39|..
23), dan yang laimya,  ft±i S fi;±i 6.ji C$3\=3£ i "K¢fa!fan/clfr,
'Hai hamba-harnba-Ku yang melampoui batas terhadap diri mereka

se#dz.rz.'." (Qs. Az-Zunar [39]: 53)

.;:73;SebifeT;Ju<g;e:a¥fo?:nGgt:r:;:erys:gk6:rtg-¥ta;dg5fl#n#j;#`L6-g'rtef
wiendipat tempat-terxpat yang tinggi, di atasnya dibangun pulp tern.pat~tgnpat y`rg

i:;:.#g::ifzn¥,%j:i?£::n,;ur;f#,7d¥£rn?N;I::r¥f;¥frJ;,-":;
J?i,r#[3;io£;6;i%:u;th:iao#zgg:a:iaff,Gig(|Q:'#Tza:#a£3r]:#6n,1:,;,:Wafe„a"



Ulama lainnya berpendapat, kecuali 7 ayat dari firman-Nya:

+;ir;;;~£t6!cSt3+;c#.ij££=j'{.rifj£`ijffS.,tldt6,cri'u3.

;±;?,3L'uijjcrf,'ji+;±ifj'*Sjji3±,ij©*jtjjfa.tj|,J£!Ci=;
uftric;r±jc;rfl'!'J?i-C6:ifi3+#j@-i;±i#+lid.T
[ ife ;i;i±+; ;ir 'uj£' uf © -u;:£j' i ±iB fa; +lid.i +i:i,;u:

di; 'fit Lf 3j 'uj£' 3f © dr.pi£Jt 6+' ££ u,B Si Ji j~ £±j
-fB;j±j,Lf3j`+iii.Tcj'in.#i©giv'Tj¢:±j'
- ds3 ci;;g:=Tj +; ±i<; e±i: di:~6 is jj © ed.T j#

©ir-pffT
`` Katakanlah: 'Hai hanba-hc[mba-Ku yang melanpoui batas terhadap

diri mereha sendin, janganlch karm be:rputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya       Allah       menganpuni       dosa-dosa       semuanya.
Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Penganpun lagi Maha Penyayang.
Dan kembalilah karm kepada TuharanIA, dan berserch dirilah kepada-
Nya sebelun  datang  adzab  kepadanou  Kermdidn kanu tidak dapat
ditolong aagi). Dan ikutilah sebaik-balk apa yang Telch diturunkan
kepadarnu  dari  Tuhanrm  sebelum  datang  adzab  kepadarrm  dengan
tiba-tiba, sedang kanac tidak merryadarinya. Supaya jangan ada orang

yang mengatakan:  "Amat besar perryesalanku atas kelalalanku dalam
(menunalkan kewof iban)  terhadap Allah,  sedang Akli Sesungguhnya
termasuk  orang-orang  yang  memperolokolokkan   (agana  Allah).
Alou  supaya  jangan  ada  yang  berkata:   `Kalou  sekiranya  Allah
memberi petunjuk kepadaku tentwlah Aku termasuk orang-orang yang
bertakwa'.  Alou supaya jangan ado yang berhata ketika ia melihat
adzab  'Kalou sekiranya Aku dapat kembali (ke dunia), niscaya Aku
akan    termasuk   orang-orang   berbuat    baik'.    (Bukan    demihian)
sebenarya  telah  datang  keterangan-keterangan-Ku  kepadanu  lalu



harm mendustaha:rmya  dan  kanu  menyombongkan  diri  dan  adalch
frczmw fermascifr orcz#g-orcz7Ig );any keflr". (Qs. Az-Zunar [39] : 53-59),

yang    turun    berkenaan    dengan    Wahsyi    dan    para    sahabatnya
sebagaimana akan dij elaskan nanti.

At~Tirmidzi meriwayatkan, dari Aisych RA balhwa Rasulullali

SAW  tidak  akan tidur kecuali  terlebih  dahulu  membaca  surah  Az-
Zunar dan surah Bani Isra'il.819 Surch Az-Zumar terdiri dari 57 ayat.

Ada yang mengatakan, "72 ayat."

Firman Allah :

rf±'1¢'L~dj;£E£©isit2jfa{,di{6t,t£<l.tigiv<
c±qu`S'cL#,ff{&#f,a,fi©6jit'al€iae'ai#`6a.'!
'&t3±a.j3i{JL~g;j£~i±F#t£~trpiz,+u'jutLi=t

frfT3£6J'crfey`'&{3±±;;;==±€e±f£€j,;€=£±'pe-
:.~es.G€i=fet££=~yf\'Lb`p'if:±Oi+atsSfj€!`©3\1f=

©3ca.{|>jtJritj£,ted
``Kitab (AI Qur`an ini) diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa

lags Maha Bi8aksana. Sesunguhnya Kuni menurunkan kepadanu
kitab (AI Qur`an) dengan (membowa) kebenaran. Maka, sembahlah
Allah dengan memurnikan kctaatan kepada-Nya. Ingatlah, ha[nya
kepunyaan Allah-lah aguna yang bersih (dart syirik), dan orang-
orarlg yang mengamb{l pelindung selaln Allah Q}erkata), 'Kami

8[9 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Doa (5/475 nomor 3405).



tidak menyembah mereka melalnkan supaya mereka mendekatkan
kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. ' Sesungguhnya ALllah

akan memutuskan di anlara mereka tentang apa yang mereha
berselisih padanya. Sesungguhnya Allch tidak menunjuhi orang-
orang yang pendusta dan sangat ingkar. Kalau sekiranya Allah

hendak menganbil anak, tentu Dia akan mem{lih apa yang
dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ctptaan yang telah diciptakan-
Nya. Maha suci Allah. Dialah Allal. yang Maha Esa lagi Maha

Me#grJaft4¢JI. " (Qs. Az-Zumar [39] : 14)

Fiman  Allah  SWT,   *Sl.i j±jl:  "Kz.fa[b  fzH  9%r`a#  I.#!)
dz.f%r%#ham " Mztbfczda ` dan karena itu ma!rf« ` dan khabanya,  ,raf 6,i,

rfe]±±It"OlchAIlchyangMahaPerkasalagiMahaBijaksana."
Bisa juga rna?:rw `-nya disebabkan bermakna demikian, 7}czczdza fc]7czz.I.Jw

(IniKitabyangditurunkan)."DemikianyangdikatakanAIFana`82°.

AI RIsa`i  dan AI Farra` juga membolehkan dibaca demikian
"fa7czz.I./a!"   dengan   #asAab   sebagai   objek   (mcz/`clJ   bz.fez.).   AI   Kisa`i

be;dsfTto, `.Ychi, Ikuti  dan bacalah  'Tanziilaa  al  KitaaH.  AI Farral
berkata,82t  "chjuran untuk berkomitmen, saperti firman-Nya:  ,firf €¥
:ffi;   "Kzt¢b ,4//czfo af¢s hamw,"822 yakni komitmenlah kalian dengan

AI  Qur`an.  AI  Kitab  adalah AI  Qur`an.  Disebut AI Kitab,  sebab  ia
adalch kertas yang ditulis.

FirmanAllahSWT,i;j`!€±£€=it&j'L~dj;fiE£"See"#ggz/A»);a
Kami menurunkan kepadanu kitab  (AI  Q|l:r`an)  dengan  (membowa)
4ebenc}rczH," yakni ini adalah Kitab yang diturunkan Allah, dan Kami

82° Lib. Tafsir Mc| 'a#[. .4/ gwr`a# (2/414).
921  Ibid.
822 Qs. An.Nisaa`  [4]: 24.



telah menurunkannya dengan hak, yaitu dengan sungguh-sungguh dan
bckan  dengan   sia-sia  ser[a  bermain-main.   1=}=  'riT #-8  "MaA&
sembahlah Allah dengan memurnikan. ' '

Dalam hal ini dibahas dua masalch:

Pertama..    \=±±   `.Memurnikan   ketaatan."   Dtoaca   dengan

7i¢sfeab   sebagai  %oa/,  yakni  dalan  keadaan  mengesckan-Nya  dan

jangan  menyekutukan-Nya  dengan  yang  lain  sedikit  pun.   <g¢t 'al€
``og¢ma!-IV)/a!, " yalmi ketaatan.

Ada   yang   mengatckan:   Dengan  memurnikan   peribadahan

kepada-Nya.  Dan,  ia  adalah  m¢/`w/  bz.fez.  (objek).   Jz},tit  a.Elf ,&,fi
"Ingatlah,   hanya  kepunyaan  Allah-Ice  agana  yang  bersih   (dart

s)#.rz.fr/," yakni yang tidak dicampur apa pun.

Di  dalan  hadits  riwayat  AI  Hasan  dari  Abu  Huralrah  RA,
bahwa     seseorang     bertanya,      "Ya     Rasulullch      SAW,      saya
menyedekahkan     sesuatu     dan     berbuat     sesuatu.     Saya     tidck
melakckarmya    kecriali    demi    ridha-Nya    dan    pujian    manusia."
Rasulullah  SAW  bersabda,  "Demz.  4J/a%,  Dz.cz  fz.dclk  ¢ha7!  me7!erz.rna

sebuah   amal   yang   bercampur   syirik   di   dalamnya."   Se;hekch  rrfu

Rasulullch  SAW  membacakan  ayat:   j2),ffi  a.jlf ,a, fi   "J#grfJa!fr,
hanya  kepunyaan  Allah-lah  agama  yang  bersth  (dari  syirik)."8Z3
Makna  ini  telch  dibchas  sebelumnya  secara mendetail  dalam  tafsir
surah AI Baqarah824 dan .in.Nisaa`825 dan Al Kahfi.826

jred#¢:   Ibnu   AI   Arabi   berkata,   "Ayat   ini   menunjukkan
diwajibkannya niat dalain setiap anal kebajikan, dan yang texpenting

823 Disebutkan AI Alusi dalam Jtwfe 4/ Ma 'a#z. dengan maknanya (7/3 81 ).
824 Lib. Tafsir surch AI Baqarah, ayat 262.
825 Lib. Tafsir surah An-Nisaa`, ayat 146.
826 Lih. Tafsir surah AI Kahfi, ayat 1 10.



adalah wudhu yang merupakan separuh dari iman, menyelisihi foam
Abu Hanifch dan AI Walid bin Muslim dari inani Malik, keduanya
berkata, 'Cukuplah mengeljakan wudhu dengan tanpa niat. Jika tanpa
niat bukan berarti  hilanglah  separuh  imannya  dan bukan bemakna
tidak j atuhlch dosa-dosanya dari sela-sela kuku dan rambutnya'."

Firman Allah  SWT,  £~t=j a,+Jj .¢  b33f C2at€5 "Dan
orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah." yalmi peltwgr

patung, dan khabamya ditiadakan, yaitu mereha 6erhato,  i± ;±±:= [
<6j;fi^S).Jg±;;i"Kanitidakmenyenbchmerehamelalnk;nsupaya
mereka mendehatkan ka:mi kapada Allah dengan sedekat-dekatnya. "

Qatadah berkata,  "Jika kepada mereka  ditanyakan,  'Siapakah tuhan
dan pencipta kalian? dan siapakah yang menciptakan langit dan bumi
dan menurunkan hujan dari langit?' Mereka menjawab, "Allah." Maka
ditanyakan lagi, "Lalu mengapa kalian menyembch patung-patung?"
M!aeha;hamiedda:NIalb,"SupayamerekamendekatkankamikepadaAllah
dc7zgzz# sedehaf-dehafny¢,  dan memberi syafaat kami kelak pada sisi-

Nya."

AI Kalbi  berkata,  "Jawaban perkataan ini  terdapat  di  dalam
surah AI Alqaaf, trd,l: g€j ,&f ;L}'. cr, biff s.j{ f;;i: Y'L#   'Mafa
mengapa  yang  mereka  senbah  selaln  Allah  sebagai  Tuhan  untuk
memdekatkan diri  (kapada Allah) tidak dapat menolong mereha.'RI'
14z-ZzI//aa    adalch    a/    g«rhaA,    yakni    agar    patung-patung    itu
mendekatkan kami kepada Allah SWT dengan sebenar-benar dekat.
LafazhSj.jdiletakkanpadaposisimasAdar(infinitiD."

Qira`ch  Ibnu  Mas'ud  RA,  Ibnu  Abbas  RA  dan  Mujahid,

a.$3i{jfi`i;a,i!*ii`G$6i~¢piz,3uJ..b#fdj-S.828

:::Q;..r#a#£anauf[#6±:.:3.RAdenganfambahanqaafu%disebutkanAn-NI]hhas
dalam Ma 'ani AI Qur`an (61150), dan qira `ah ini ter"\rm8 qira `ah eyadz (armdi).



SemantaraQira`ahUbai,i+i;[J`[L$6£~trji=,+L9'Juti9#f<2}j€j`S

a.jSijLL`#fJi!,i!829DemikiandisebutkanolehAn-Nuhhas.83°An.
Nulinas berkata, "Kisch tentang ira adalch jelas."

}jfff ';S£ '&i) '-o^£, "Sesungguhnya Allah  ahan memutushan  di
¢7cfczr¢  "ereha,"  yalmi  di  antara  orang-orang  beragama  pada  hari

kiamat ' dan   memberikan   ganjaran   mereka  masing-masing   sesuai
dengan haknya.  3\Z= €2rj£ 6: c£}{; Y` 'rii 6! "Seszt»ggrA#y¢
Allah   tidak  menunjuki   orang-orang   yang   pendusta   dan   sangat
z.»ghar,"   yalmi   siapa   yang   ditckdirkan   menjadi   kafir   dan   tidak
mendapat  hidayah,  yaltu,  hidayali  kapada  agama  yang  diridhainya

yalmi  agana Islam,  sebagaimana Firman Allah SWT,   'fj' =±riu'j€6.i, ';Prf...\   "Dan, telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagirm:id3\

Ayat ini berisi sanggahan terhadap kaum gczdarz.aA, dan telah dibahas

sebelurmya.

FimanAlichswT,Ggrgg€tfj£:;`¥f\`J'p}'i+=±¢1'ais5iLS€
•'§Jfi.   ``Kalou  Sekiranya  Allah  hendak mengambil  anak,  tentw  Dia

akan memilih  apa yang  dikehendaki-Nya  di  antara  ciptaan-ciptaan

)/cI7cg' feJafa dz.czpfaha#-JvycI, " yakni jika Allah SWT hendak menyebut
seseorang  dari  inakhluk  ciptaan-Nya  dengan  sebutan  "anak,"  maka
Allan SWT tidak akan melakukannya.  2££{i "A4l&A& szfcz. +4//aA. "

Kalimal  pensucian  bagi-Nya  dari  kapemilikan  anak.    |>jT 'rifj£
'|)6iii/i`.DialchAllchyangMchaEsalagiMchaMengalchkan.''

829 gz.ra `aA Ubai RA disebutkan An-Nubhas dalam Ma 'o7!!. ,4/ g!ir`a# (6/150), dan

qirga*k#ORIHkun8qira`ahsyadz.
831 Qs. A| Maa`idah [5]: 3.



Firman AIIah :

jt#t3#53fl{jfij€{jj€La"!ji3<no -y'^-,',.tee
if:=±£g±fty,{j;,=.i±:=±j.fjc£=,lT:;<!:!3±b3?fJ£'

jj;fjG±j3f±J=#3ji±'apL€dr;

i**,flffa+OjfSj
©jffi1±#'tj£

afj#j£`tylsJ33
6'u3¥i2'L~v'in.{al`pe;'ri{'fj,`sifrgiv'je£

© SLi,.t
``Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. Dia

menutupkan malam atas slang dan menutupkan slang atas malam
dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan

menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah yang Maha
Perkasa lagi Maha Pengunpun. Dia menciptakan kamu dart

seorang dirt kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya dan Dia
menurunkan untuk kamu delapan ekor yang bexpasangan dari

binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut {bumu kejadian
demi kejadian dalam tiga kegelapan, yang querbuat) demikian itu
adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yarlg mempunyal kerof aan.

Tidak ada Tuhan selaln dia, maha bagalmana kamu dapat
dfpdrf.»gA¢»?" (Qs. Az-Zumar [39] : 5-6)

Firman Allah SWT, f3<se *6±ltg£   "Dz.a menczptoha»
/a#grt  da#  bctmz.,"  yalmi  Allah  SWT  manpu  menciptckan  semua
dengan    sesempumanya,    dan   Allah    SWT   tidak   membutuhkan

persahabatan dan anak.  Jika memang demikian, maka hak bagi-Nya



untuk disembah sendirian tanpa ada sesembahan yang lain.  Dengan
ini,  AIlah  SWT  hendak  memperingatkan hanba-hanba-Nya bchwa
menyembah-Nya sesuai dengan kehendak-Nya dan Allah SWT telah
menunjukkan itu.

Fiman AIlch SWT, ±9ffJ£ J\<fliJj{5 jqt J; Jj'{Jl;S
€`Dia  menutupkan  malam  atas  siang  dan  menutupkan  siang  atas

rna/a!7». " Adh-Dhahhak berkata,  `Memasukkan  siang ke malam  dan

memasukkan malan ke siang. Pemaknaan ini sesuai dengan makna af-
T¢froz.I.r yakni membuang sesuatu ke atas  sesuatu (menimpckannya).
Dikatakan, hawwz+a a/ mafaa `,  yalmi benda yang satu ditaruhkan ke

atas  benda  yang  lain.   Makna  senada  terbentuk  dalam  ungkapan
hawwz.rcz  a/  `z.mam¢fo  (surban  yang  digulung,  sebab  satu  bagiannya

menimpa bagian yang lain)."

Diriwayatkan dari mnu Abbas RA malma ini berkaitan dengan
makna ayat. Dia berkata, "Apa yang berkurang dari malan itu masuk

i:|ianmg=Tfi=aany-:;a:e#jgd#i;pT?gftT3asjTj:,i;-in:DT:
memasukham malam ke dalan siang dan memasu]ckan slang ke dalan
mcz/am."832  Ada yang mengatakan,  `Masuknya malan kapada  siang
adalah  malam  yang  menutupi  siang  hingga  hilang  cahayanya,  dan
menutup  siang  hingga  kegelapannya  sima."  hi  pendapat  Qatadah.
Inilah mahaa firman-Nya, l£±; ,'4l;Jj\S{jj€fc33€€   ``Dz.a me#zJf#pha»
malam kepada siang yang mengikutinya dengan capat."833

-7:;1ijT6 S=1f i) jf=i:I)     "Dan  menundukkan  matahari  dan

bw/cl7!,"   yakni   dengan  terbit  dan  tenggelamnya  bagi   kapentingan
hamba-hamba-Nya.tj£€9±±`fy,c£±;.i±"Masz.»g-masz.#gber/.a/a«

832 Qs. Faathir [35]:  13.
833 Qs. Al A`raaf [7]: 54.



"e7Iwr#f wakf% y¢#g dz.fe7!froha#,"  yalmi  pada  orbitnya hingga  dunia

berakhir  yaitu tibanya hari  kiamat ketika langit pecch terbelch  dan
bintang-bintang hancur berserakan. Ada yang mengatakan, "¢/ cz/!.a/ a/

mztsamma  adalah  saat  berakhinya  peljalanan  matahari  dan  bulan
untuk terbit dan tenggelani kembali ke peraduannya."

AI  Kalbi  berkata,  "Matahari  dan  bulan  berjalan  ke  puncck

peraduannya  lalu  tunm  ke  tempat  terendahnya  dan  tidak  kembali
lagi."   Dan,   ini   telali   dijelaskan   sebelumnya   dalani   tafsir   surali
¥aasin,834  3ffi\ ±#3±S}<  `.Ingatlah Dialah yang Maha Perhasa
hagz.  Mafo¢  Pe#gr"pw#. "  {i  "I.#grf/¢h ''  Adalah  lafazh  peringatan,

yalmi  ketahuilah  sesungguhnya  Aku  ±=;£}.t "yang A4lafea  Perhasa, "
dan j£5{ "Ma%a Pengrmpw#," yalmi penutup dosa-dosa hanba-Nya
dengan rahmat-Nya.

Fiman  AIlah  SWT,  3jg±J` rig
hamu dari seorang dirt," yalmi Audarn.

"Dia  menctptakan

G;jjf±j=,*.Kem«dz.¢„
Dz.a   /.czdz.*a!#    dczrzpczdcz»)/a!    z.sfro.#)/a,"    yakni    untuk    menghasilkan

ketunman, dan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam tafsir surch AI
A`raaf835 dan surch lainnya.  afj i=;i3 j£€rtyl±,# Jiij   "Da!# Dz.a
menu:runkan   untuk   karrm   delapan   ekor   yang   bexpasangan   dari
bz.#¢fczng   femck "   Allah   SWT   mengabarkan   tentang   pasangan-

pasangan yang diturunkan.  Sebabnya, hewan-hewan tersebut tumbuh
dengan  adanya  tumbuh-tumbuhan,  dan  tumbuhan-tumbuhan  hidup
dengan  adanya  air  yang  diturunkan.   Inilah  yang  disebut  dengan

gradualitas.    Sana    saperti    fiman-Nya,       6a~   33£    difi    £
" Sesungguhnya Kami telah menurmkan kepadarm pakaian."836

834 Lih. Tafsir surah Yaasiin, ayat 40.
835 Lib. Tafsir surah AI A`raaf, ayat 189.
836 Qs. A| A`raaf [7]: 26.



Ada  yang   mengatakan,   "4»za/a   (menurunkan),   bemakna
cz7zs}Jcz `¢ (menciptakan) dan/.a `¢/ai (menj adikan)."

Sa'id    bin    Jubair    berkata,     "47®zcz/a    bemiakna    k%cz/aq¢

menciptckan "  Ada  yang  mengatckan,  "Allah   SWT  menciptakan
hewan-hewan   ini   di   surga  kemudian   menurunkarmya   ke   bumi,
sebagaimana yang dikatakan di dalarn firman-Nya,   >+, 1.jii 0.6fj
»J..±±3:X."Dan,Kaniciptakanbesiyangpadrnyaterdapatkekuatan

);crag  fieb¢f."837  Ketika  Adam  AS  diturmkan  ke  bumi  diturunkan
bersananya pula besi.  Ada yang mengatakan,   €|j2<tyl ;; jse jj;f5
"Dan Dia menurunkan untuk kamu binatang termak," yalmi berrrrdkrm

a `fAa!czfum (memberikan kapadanu).

Ada  yang  mengatakan,   `Bermalma  menurunkan  ®erintah)

penciptaan,  sebab  sebuah  penciptaan  hanya  terindi  dengan  adanya
ketetapan  yang tunm  dari  langit.  Maka makna:  Menciptakan untuk
kamu yang demikan, berdasarkan ketetapan-Nya yang tumn."

Qatadah  berkata,  "Sapasang  unta,  sapasang  sapi,  sepasang
domba, dan sepasang kambing," dan ini telah dibahas sebelumnya.

eff*,gfffa#+,®jE;c2 "Dia menjadikan karmu

dalam perut ibunu kyadian demi kyadian. " Q;arfudch den As-Snddi
berkata,  `Dari  »«fA/¢A  (air  mani),  1alu   `a[/agaA  (segunpal  darah),
kemudian me/dfeAczA (sepotong daging), kemudian (`azhmaa) tulang-

tulang dan kemudian (/aAmaa) daging."838 mnu Zaid berkata, " £;, \:i

e|1 +;  'fajadz.a#  demz.  ke/.adz.a»',"  penciptaan  di  perut  ibu  kanu
setelahsebelumnyapenciptaanpadatulangpunggungAdamAS.839

837 Qs. A| Hadiid [57]: 25.
838 Perkataan ini disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsinya (5/115).
859  Ibid.



Ada  yang  mengatakan,  pada  tulang  punggung   ayah,   lalu

penciptaan pada perut ibu, 1alu penciptaan setelch masa persalinan.840
Demikian yang dinyatakan AI Mawardi.

±rfu:gArfu;?i"Dczfamfz.grfege/ap¢m,"yaknikegelapandalan
perut,   kegelapan   dalan   rahim   dan   kegelapan   dalan   ari_ari.84t
Demikian   yang   disebutkan   Ibnu   Abbas   RA,   Ikrimah,   Mujahid,

Qatadch dan Adh-Dhahhak.

Ibnu Jubair berkata, "Kegelapan mar);I.z.maA (kegelapan rahim

dan kegelapan malam)." Pendapat pertama lebih benar.

Ada  yang  mengatakan,  `Kegelapan  tulang  punggung  lelaki,
kegelapan  perut  ibu  dan  kegelapan  rahim."842   Ini  pendapat  Abu

Ubaidah,   yalmi   tidak   ada  kegelapan   yang   mampu   menahannya
sebagaimana tidak seorang makhluk pun yang mampu menahannya.

ang-::i'c'f#an"syea::a¢#'!|%ife,`1"iffdjL;;.ffi'#;'Z#
Tuhan yang mempunyal kerey=aan.-Tiiak ada ndan selain dia. "  '3if
'C]±!;;±    "Maka    bagaimana   kanu    dapat    dipalingkan?"    yalmi

bagaimana    bisa    kamu    meninggalkan    penyembahan-Nya    dan
menyembch  yang  lain  selaln  Allah  SWT?  Hanizch  membacanya,
`immihaatihamdenganhamzahdankas|albmim843.

AI Kisa`i mernbacanya dengan kasrah AamzaA dan fathah mz.in

/`z.mmaAaafz.fumJ.   Ulana   lalnnya  menbacanya   dengan   dhammch
hamzahdanfaid:thchmim(`ummahaatikum®.

cO lbid.
84' Pendapat ini disebutkan oleh AI Mawardi, mz.d.
842 Ibid.
843  gz.ra `aA  ini  dinilai  mwfz7wtr.r sebagaimana terdapat  dalam  ragrzb i4»-IV.ny;r

hal.104.



Firman AI]ah:

•L..,.(.<.;-t`®SjKji,®3c±,c;±'.y'p'±pe

f¥j3j;€j£€f*ifiji,,JTr9b'3jty`p'5pe
©}"'rdig\3#,Ji3!ii*`'#

`.Jika kanu kafr maka sesungguhnya AIlah tidak memerlukan

(iman)mu dan Dia tidak meridhal kekafiran bagi hamba-Nya, dan
jika kamu bersyuhar, niscaya Dia meridhal bagimu kesyukuranmu
itu, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha

mengetahui apa yang tersimpan dalam (dado)mu. "

(Qs. Az-Zumar [39]: 7)

FimanAllahSWT,peg~&i€>6 cjl.~ "Jiha kanu kaf ir
maka  sesungguhnya  Allah  tidak  memerlukan   (inan)mu,"  1rdHinat
bersyaratdanjzNIz\bnya,jK3rf,.31=±¢;±±£SB"DanDiatidakmeridhai
fefaflr¢r!  bagr. feamba-Ivy¢, " yakni untuk menjadi kafir,  yaitu,  tidak
menyukai hal demikian telj adi pnda mereka.

Ibnu  Abbas  RA  dan  As-Suddi  berkata,  `Maknanya,  tidak
meridhai  hamba-hamba-Nya  yang  beriman  menjadi  kafir.  Mereka
adalah yang difimankan Allah SWT dalan fiman-Nya,  ;S' a;3\=e 3£
9EL':Si3-;i£Sifi"Sesungguhayahamba~hamba-Ku,hamutidak

dapaf berfafasa afas mereha,"844 dan saperti fiman-Nya,   +i i;¥.E€

SI '>)S, "(Yatu) mata air (dalan surga) yc[ng darinya hanba-hanba

844 Qs. Al |sraa`  [17]: 65.



A//aA    7»z.rzefm,"845    yakni    orang-orang    yang    beriman.    Dan,    ini

berdasarkan  pendapat  yang  tidak  membedakan   antara  rz.dHa   dan

iradah.

Ada  yang mengatakan,  `Tidak ridha  akan kekafiran mereka
meskipun  menghendakinya."  Malmanya,  Allah  SWT  men8hendaki
kekafiran  orang  kafir  dan  dengan  kehendak-Nya  mereka  menjadi
kafir, tetapi tidck meridhainya dan tidak menj adikannya kafir. Dengan
kata  lain  menghendahi  terjadinya  sesuatu  yang  tidck  diridhainya.
Sebagaimana  Allah  SWT  men8hendaki  teljadinya  iblis  meskipun
tidak   meridhainya.   Alhasil   kehendak  bukanlah   keridhaan.   Inilah

pendapat ulama Ahlussurmah.

Firman  Allah  SWT,  pe *j i,S "Dan  jika  harm
I)ers)/a.fafr,  »isca)/a Dz.a merz.dfoaz.m«, " yalmi kesyukuranmu itu, sebab.

"Kam« berprha7., " itu menunjukkan kapada keridhaan-Nya.

Pembicaraan  tentang  syukur telah dibahas  sebelumnya dalam  tafisr
surah   AI   Baqarah846   dan   surah   lainnya.   Dan,    lafazh   )/¢rdfeacz

(meridhai) bemalma memberi pahala dan memuji. Dengan demikian
ridha berdasarkan pemahaman ini, bisa berupa ganjaran pahala-Nya,
dengan  demikian  merupakan  si fat  dari  perbuatan,    ;3:g=£  cqj`.perfH "Sesungguhnya jika  kamu  bersyukur,  pasti  Kand  ahan

me»ambaA  /»z.haaf/ *epadrmef ."847 Jika ridha-Nya bemakna pujian-
Nya,  maka itu adalah si fat dzat.  Dan,  lafazh "ysrdAaA"  dengan Aa`
sukun848   adalch   g].ra`afa   Abu   Ja'far,   Abu   Amni,   Syalbah,   dan
Hubairah dari Ashim.

=S=.¥a¥ir¥urE6li6£aqarfuayat52.

::%..rap:#L]:fl:an7.m„,¢w#.rsebagafmanaterdapatda]amrag„.M„.Ivasyr
hal.16, bab: ha` Kinayah.



Dengan dfaa!d dan ¢cz ` dhammah adalch g!.r¢ `a!¢ Ibnu Dzakwan,

Ibnu  Katsir,  Ibnu  Muliaishin,  AI  Kisa`i  dan  Warasy  dari  Nafi'.849

Ulama    lairmya    membacanya    dengan    dfoadfo    fathah    dan    fa¢`

dhammah.850

}z,,J3iEldE E= •'£! "...dan  seorang  yang  berdosa  tidak  aha:in
gjfj;;g!ff.25j=jjj2TrSb'#fj

merhikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulch kembalinu,
lalu  Dia  memberitckan  kapadamu  apa yang  telah  kanu  kerjakan.
Sdsungguhnya  Dia  Maha  mengctahi  apa  yang  tersimpan  dalam

/ZzadrJ"w. " Telch dibahas sebelunnya di beberapa tempat.

Firman AIlah :

CofaiL;;`i=L,ij`61\:±€f.,is!6±,%j6:j€6fii.fLi'\S,5

j#a:#£E,dy±c;j±+€\'Ai,&,j=3j=:c#£'£ij;K[6gr
&2~6j``A¥ifejt£~€i;g±j£#i©3af5t=i3f,#fty'
Eii#.¥'€j5'6jf;6g€fGifj£S:,¢~j#jifj3:j±S.fJiz

©tj`tylfBi
C`Dan apabtla manusia ifro ditimpa kemudharatan, dia memohon

®ertolongan) kepada Tuhanrtya dengan kembali kepada-Nyac,
kemudin apabtla Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya

lupalch dia akan kemudharatan yang permch dia berdoa aiepada
AIlah) untuk (menghilangkannyq) sebelum itu, dan dia mengada-

84D  Ibid.
8sO  Ibid.



adahan sekutu-sekutu bagi Auah untuk menyesatkan (manusia)
dart jalan-Nya. Katakanlah, 'Bersenang-senanglah dengan

kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk

penghuni nerakoL' (Apakah lramu hal orang musyrik yang lebih
beruntung) atoukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam
dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat

dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, 'Adakah sama
orangcorang yang mengetahui dengan orangcorang yang tidak

mengetahui? ' Sesungguhnya orang yang berakallch yang dapat
me»erz.rna pe/o/.Crow. " (Qs. Az-Zumar [39] : 8-9)

Fiman Allah SWT,  6:I:±i.i Li: 6# "Dan ap¢bz./a m¢#%sz.a I.f%

dz.#.mp¢,"yckniorangkafir,#"Kemwdfa¢raf¢#,"yaknikefakirandan
musibch  yang berat,  ,4±'! \:i ,'d'$ 6:  "Dz.a  me"ofao#  @erfo/o#gr#J
kepada   Tuhannya   dengan   kembali   kepada-Nya,"   yahiihai  pwhg
kepada-Nya  dengan  tunduk  dan  taat  terhadap  perintah-Nya  seraya
memohon    dengan    modal    ketaatan    tersebut    agar    musibahnya
dihilan8kan,    a=:,   `a==;i  .ij`isi  \{£  €f.   "Kem%dz.a#   apabl.Ja   r#fra#
menganugerahhan  nikmat~Nya   kepadanya,"   yalmi  rmentoedsarmya,
dan menj adikannya hak miliknya. Dikatakan, kfaawwa/aha A//ari# czs);-

s);a].`a   (AIlah  menganugerahkan  kanu  sesuatu),   yalmi   mcl//ahaha
I."aiaA"   (menjadikanmu   memilikinya).   Abu   Amni   bin   AI   Ala`
bersyair:

Di sana, jiha dininta mengarmgerchkan hartanya, dia memberinya

Jika dininla, dia menyerahkannya, jika diminta lebih dia
melebihinya8S\

85]  Syair karya Zuhair bin Abi Sullami, sebagaimana terdapat dalam Dz.wcz#-nya,

112.   Syair  ini  dijadikan  dalil  penguat  dalan  i4!A-7Habarz.  (23/127),  Ma'c[#[.  A/



Darinya   terbentck   kata   k#owa/   czr-raj#Ji',    yakni    budak

miliknya. Bentuk tunggalnya kfroo `z./. Abu An-Najm bersyair:

Memberi dan tidak bakhil serta tidak dianggap bakhil

Amok cucu sekawanan unta dart sebagian budak-budak yang
diserchkan$52

S)>.l~SS. 'c]KS :i   ..Lupalch dia ahan kemudharatan yang
permch dia berdoa (kepada AIlch) untwk (menghilangkannyq)," yalhi
melupakan     Tuhannya     yang     diserunya     sebelum     ini     untuk
men8hilangkan kesusahannya. Maka lafazh  L' berdasarkan pandangan
ini adalah untuk Allah dan ia bemakna a//adez. (yang).

#f~[AfdDai±angj:<:~§,;t¥D::`:emT¥d:kse::#an®a„,#:e-„¥:?I.
penyembchTuhanyangakusembch,.$53"almanyaLsan:a."

Ada   yang   mengatakan,   "Lupa   akan   doa   yang   pemah
diucapkannya  saat  dia  meminta  dengan  rendah  hati  kapada  Allah
SWT. Dengan kata lain melupckan doa yang pemch dipanjatkannya
kapada AIlch bahwa anugerah tersebut dari-Nya." Alhasil lafch mac
dan kata ke[ja dalam ayat ini adalah mashdar. 6\'J6iS,j:=:3 "Da# dz.a
mengada-adakan   sekutu-sekutu   bagi   Allah,"   yalmi  berfualz\   dan

patung-patung.

gwr`an(2/188),"a'a#!.i4Jgttr`a#,An-Nulhas(6/155),717SI.r.4JMaward!.(5/116),
dan fisa7. .4/  'Arab (ftarmJa).  Maksud dari bait ini adalah menceritakan tentang
kenndiaan  dan  kedermawanan  sifat  sebuah  kaum   Mereka  orangrorang  yang
derrmwan dan suka memberi jika diminta. Jika menineli unta, mereka melhoelinya
de¥¥a¥::apm¥rupg=Triindarisebuahsyairyangpanjangterdapatdalam"-

77Zara `zJ.4J .4drbfyaA  (57, 71). Bait ini dipergunahan sebagal syair penguat dalan
Ath-Tliebari(2:31\2]),TaifisirAIMowardi(Sl\66b,danAIBahrAIMwhith(714\5).

853 Qs. Al Kaafiruun [109]: 5.



As-Suddi  berkata,   "4#da[¢d¢a   adalah  orang-orang  tertentu

yang  kepadanya  mereka  menyerahkan  semua  urusannya,    c£. 5jfjJ
Litif "Uutuk  menyesatkan  (manusia)  dart jalaT-prya,,"_.y,alrmi, .TBT.
dengannya   orang-orang   bodoh   berteladan.    ri±j'  j#  a:  £
"Katahanlah,     'Berseneng-senanglah     dengan     kekofiranmu     itu

se"e#f¢ra   wakz#',"   yahai   katakanlah   kapada   manusia   ini.   a=;:
"Berse#cz#g-se#a7]g/aft. "    Ini     adalah     sebuch     ancaman,     karena

kesenanganduniaituadalahsedikit.36ftj=i3i,oil"Sesw»gg"Anya
hamcc  fermczs#fr pe#gfowmz.  Herclfaa,"  yakni  jalan  kembalimu  menuju

neraka.

Firman Allali SWT,  d3t £~€\; £+6j£ 3:i   "t#pak¢A ham% Aczz.

orang musyrik yang lebih beruntung), ataukah orang yang beribadch
dz. wcz#w-wak}w 7#a/czm. " AIlah SWT menjelaskan bchwa orang-orang

beriman   itu   bukan   seperti   orang   kafir   yang   telch   dijelaskan
sebelumnya.    AI    Hasan,    Abu    Amni,    Ashim,    dan    AI    Kisa`i
membacanya,  "a!mcz#  ftww¢"  tanpa  tasydid854  dengan  malma  seruan.

Seakan berkata, )/acz 77!¢j® %wi4;cz qa!cz7".f (Wahai orang yang beribadah).

A|  Farra`855  berkata,  "4/z/ berkedudukan  sebagai  };a`.  Anda

berkata, "yaa za!!.d,  ¢gb].P' urai Zaid, kemarilah!) dan "4 zard clgbz.r'

Qlai Zaid, kemarilch!) Makna ini juga diriwayatkan dari Sibawaih dan
dari semua ulana ahli nahwu, sebagaimana yang dikatakan Aus bin
Hajar856:

(a bani) Hal suha Lubalna, kalian tidak memprnyal tangan

Kecuali tangan yang tck berlengan atas

854   Qira`ah  deTIgan  takhifif (+anqpa,  tasydid)  "anon"  edalth  qira`ah  mutowatir

Se?5a5gfi:::?::?at:eirrd#:,quA¥]|gAw;#;%;?).danrag".bA#~MOJrhal"8.

856 Lib.  Tafsir D!.wa"-nya hal.  21,  dan r¢/s!.r .4ffe-77±¢ban. (23/128), dan terdapat

tanpa mama dalaln A/ K!.fab ( 1/362), dan "a 'a#!. 4/ 8t4r`¢#, karya AI Farra` (2/416).



Penyair lainnya berkata, dan dia adalah Dzu Ar-Rummah:

(a daaraa) Hai runah di gunung Huzwa kanu mengalirkan
bagi mata air matanya (al `abrah)

(maa'u al howaa) Maka air mata jatwh tercerai beral (yarfaddha)
b eroucuran (yataraqraqu)8"

Berdasarkanmaknatersebutmakakalimat:trife;:j#a:£
J,i)i)  S£^  3±,  6kl^. .`Katakanlah,   'Bersenang-senangirah   dEngan
kekafiranrm  iru  sememtara  waktw,   sesungguhaya  kanu  termasuk

pe#gfow#]. #eroha'," bermakna, Wahai orang yang beribadah, sungguh
kamu tergolong penduduk surga.  Seperti percckapan yang berbunyi,

/#/cla# /aa! )usfaa//z. w¢ Jaa )/asfa#wmw (Si Fulan tidak shalat dan tidak
be;xp"aszLD,  "aha fayaa  man  yushalli  wa  yashaum,  absyir  OvalELz[i

orang  yang  shalat .dan  berpuasa,  bergembiralah).  Kalimat  tersebut
ditiadekan, sebab indikasi keberadaannya kuat. Ada yang mengatakan,
4/I/ prda  lafazh  "a  ma!#"  adalah cl/i/ z.s#/Ham,  yakni  "a  ma7I  %tm/a

g¢a#I./w#  c[a#aa `a  a/-/az./I"  (apakah dia yang beribadah malam hari)
1ebih  baik?  atau  siapa  yang  menjadikan  sekutu  bagi  Allah  SWT?
Alhasil susunannya demikian, dz.a ya7fg berz.badr!A rfu /ebz-A baz.A.

Barangsiapa  yang  membacanya  dengan  tasydid  :;i ,  maka,
maknanya,    orang-orang    musyrik    -sebagainana    yang    telah
disebutkan sebelumnya- lebih baik dari €jsj££j;i  "4f¢zfhaA o7ia#g

)/clng   berz.b¢dclfa. "   Kalimat   yang   semakna   dengan    `am   (apakch)
ditiadakan. Asalnya adalah `am rna" 1alu 7»z.in dinasukkan ke mz.in.

857 Lib. Tafsir Dz.I.waa# Dzw .4r-Rwmmati hal.456,dan AJ Kfeaea#ch (1/311), dan 4J

KI.J¢b (1/311). j7ngwaa adalah gunung dari pegungan ad-da4Haa `. i4/  `Abrc[4 adalah
ad-dam `aA (air mata). A/aa`tt a/ J7awaa adalch air mata. Disebut mac `zf a/ Aawaa
yang berarti air udara,  sebab, udara menerbangkannya. Malma )/arf¢dfedftzf adalah
tercurah dengan bepencar.  Sementara j4f-rangwwg ado/aft datang dan perginya air
mata, hingga nampak berkilau dan bergerak.



An-Nuhhas   berkata,858   `Dan,   a7%   bermakna   6¢J   a)ahkan,

tetapi) dan rmcz# bermakna a/-/¢cJzz. (yang). Susunan kalimatnya, a[m cr/-

ladzi   haa   qaanitun   Ofdhalu  rhimman   dzukira   (iapck;th  ya:ITS  cia

beribadah lebih utama dari sebagian orang yang telali disebutkan)."

Tentang makna ga¢7zz.f, ada empat pandangan:

1.          4/ mztfAz.z.`,  orang  yang  taat.  Demikian  yang  disebutkan  Ibnu

Mas'ud RA.

2.          Orang yang khusyuk dalam shalatnya. Demikian menurut Ibnu
Syihab.

3.          Orang     yang     sungguh-sungguh     menegakkan     shalatnya.
Demikian yang dinyatckan Ychya bin Salam.

4.          Orang yang berdoa kepada Tuharmya. Pendapat Ibnu Mas'ud
RA  mencakup  semua  makna  yang  ada.  Telah  diriwayatkan
dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

i;i ¥ jj, kis # ,OTiro, g2 pf if
"Setiap Qprnuut (ibadah) di dalam All Qprr`an adalah ketaatan

kepadaAllch'Azzawa]a||a.»BS9

Diriwayatkan dari  Jabir,  dari  Rasulullah  SAW bahwa beliau
ditanya, "Shalat apa yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab,
"g«»2tztf  yang  panjang."860  Sekelombok  ulama  menafsirkan  bahwa

yang dimaksud oleh Rasulullch SAW adalah berdz.rz. )/any /¢ma.

Abdullah   meriwayatkan   dari   Nafi'   dari   mnu   Umar  RA,
bahwasanya  dia  ditanya  tentang  makna  g!f»zteff.   Ibnu  Umar  RA

858Lih.TafsirMa'a#z.,4Jg#r`a#(6/158).
859 Te|ah ditalchrij  sebelumnya pada surah Ar-Ruung dan disebutkan An-Nuhhas

dalam I'rab AI Qur`an (4/6).
860 Disebutkan An-Nuhhas dalam J'rczb j4J g#r `a7} (4/6).



menjawab, "Tidak saya ketahui maknanya kecuali berdiri yang lama
dan membaca AI Qur` an."

Mujahid berkata, "Di antara makna gzt#z"f adalch nrfu yang

panjang  dan  menundukkan  pandangan.  Ulana  jika  sedang  shalat,
mereka  menundukkan  pandangannya,  merendahkan  diri  dan  tidck
menolehkan  pandangan  di  dalam  shalatnya.  Tidak  berbuat  sia-sia.
Tidak berbicara tentang urusan dunia kecuali lupa."

|in-Nulhas   berkata,86`    "Asal   makna   a/   g##wwf   adalch

ketaatan.   Semua  yang  disebutkan  di  atas  itu  bermakna  ketaatan
kapada-Nya, sebagaimana yang dikatakan Nafi', "Ibnu Umar berkata
kepada saya,  "Berdiri,  dan shalatlah!" Maka saya berdiri dan shalat.
Pada   saat   itu   saya  mengenckan  baju   yang   sudali  usang   (ts¢c{b
frfe¢/flg)862. Kemudian Ibnu Umar memanggil saya, ``Coba perhatikan.

Jika  kanu  saya  suruh  untuk  suatu  keperluan,  apakah  kanu  akan
berpakaian seperti ini?" Saya jawab, :`Saya akan berhias." Ibnu Umar
RA berkata,  "AIlah  SWT  lebih berhak untuk kamu datangi  dengan
berhias."

Ulana  berselisih  pendapat  tentang  penetapan  sosok  gc!a#z.f

(orang yang khusyuk beribadali) di dalam ayat ini. Yahya bin Salan
menyebutkan, sosok tersebut adalah Rasulullali SAW. Ibnu Abbas RA
berkata  -berdasarkan  riwayat  Adh-Dhahhak-,  `Dia  adalah  Abu
Bakar RA dan Umar RA."

Ibnu Umar RA berkata, ``Dia adalch Utsman RA."

Muqatil berkata, ``Dia adalah `Ammaar bin Yasir RA."

86\ Lfli. |'rab AI Qur`an {4161.
862 Perkataanya, tsa«b AAa/ag yalmi baju yang sudah tua dan usang. Dikatakan,

khalaqa  asy-ryai`a,  khulu;uqaa  dan  thulu:uqch,  dan  khaluqa _-_kha|aaqap,  _dT
khaliia  dan ckhlaqa ~  ikhlaaqaa  ham ikhloulaqa, bermalma balaa  (usaIT8». I:hi.
Lisan Al `Arab (e;"rfu. khalaqdy.



AI  Kalbi  berkata,  "Shuhaib  RA,  Abu  Dzar  RA  dan  Ibnu
Mas'ud RA."

Dari  AI Kalbi juga,  "Sosok tersebut  adalah Malaikat utusan
untuk urusan ini."

jgf €~€`; "Dz. w¢fa«-wafa« rna/am. " AI Hasan berkata, "Pada
Saat    malam    hari,    awal,    pertengahan,    atau    akhir    malan."863

Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  RA,   djf €~€1:  adalah  pertengahan
malan.

Ibnu Abbas RA berkata, `Barangsiapa yang mau Allah SWT
memudahkan  14;efgzf/-nya  ®erdiri)  pada  hari  kianat,  hendaklah  dia
menampakkan  dirinya  di  hadapan  Allah  SWT  pada  tengah  malam
dalam keadaan bersujud dan berdiri karena takut akan alchirat seraya
mencharapkan rahmat Tuhannya."

Ada   yang   mengatakan,   waktu   antara  Ma8hrib   dan   Isya.
Pendapat AI Hasan lebih bersifat umum.

'-.!j±fqT3i;i."Sedangiatakutkepadaakhirat."Sa'±dbinlubalr

berkata, "Yakni, siksa alchirat."  i,f}.L';` ££j i±ij    "Dcz» 7»engfo¢rapha»
rczAmaf rztAo»7z)/a, " yalmi kenikmatan surga.

Diriwayatkan   dari   AI   Hasan,   bahwa   dia   ditanya  tentang
seseorang  yang  tenggelam  dalam  dosa  dan  mengharapkan  rahmat-
Nya. AI Hasan menjawab, `Dia penghayal."

Jangan   berhenti    pada    fiman-Nya,    .,t`L';`   #J    "R&Amaf
rzfAa7.zzycz. "  Barangsiapa  yang  membaca  a  7%a«  A"w¢  gaa7.zt  tanpa

tasydid, maka bermakna seruan, sebab firman-Nya:   i?€tG;;:g j= ti
'bjkj.i 'Ll[ds 'bSS.   .`Katakanlah,  'Adakah  sama  orarig-o;ang yang

mengetahvi     dengan     orang-orang    yang     tidak    mengctahvi',"

8kB Lhi Toysir AI Hasan AI Bashri (21260D.



bersambung,  kecuali  jika  dikatakan  bahwa  ada  lafazh  yang  tidak
disebutkan di dalani sebuah kalimat, dan ini lebih mudah dipahami -
sebagaimana yang telch dij elaskan.

Az-Zujjaj   berkata,   ``Yakni   sebagaimana  tidck  sama  antara

orang-orang yang mengetahui dan yang tidck mengetchui, demikian

pula tidck sana antara orang-orang yang taat dan pendosa."

Ulama  lainnya  berkata,  "Orang-orang  yang  berilmu  adalch
mereka    yang    dapat    menganbil    manfaat    dari    ilmunya    dan
mengamalkannya.  Siapa yang tidak menganalkan ilmunya dan tidak
bisa  menganbil  manfaat  darinya,  sama  dengan  orang  yang  tidak
berilmu."±j3<tylifj:iJsii'.t££"Segw#ggwfeny¢ora#gy¢"gberaha#¢fa

);czng  chpclf  me#erz.mcz  pe/a/.a!7ia7!,"  yalmi  orang-orang  yang  berakal
dari orang-orang yang beriman.

Firman AIlah:

#kec;:fttj*jj;==:iSS,c#3i#ifr'\:6±jt3q3f#

©€t±#,fff6jap{fs.G±±5,fifLi3f5
"Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah

kepada Tuhanmu.' Orangrorang yang berbuat balk di dunia ini
memperoleh kebalhan. I)an, bumi Allah itu adalah luas.

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (Qs. Az+Z,NIrmar |39\.. 10ly

Firman  AIlah  SWT,  gj'l:  6±j€]`f 3\±f J£   "K¢fafa#Jafo,  'Ha!.
feczmbcz-fea!mba!-Kw  yang   berz.7#cz#',"   yakni   katakan   ya   Muhammad

kepada  hanba-hamba-Ku   yang  beriman.    #3  i%f  ``Be7-f&tw¢/aA



frep¢cJ¢ r#faa#mw, " yckni takutlah dari berbuat maksiat terhadap-Nya.

Huruf f¢ `,  sebagaimana yang telah dibahas,  adalch pengganti huruf
wczw.  Ibnu  Abbas  RA  berkata,  `Maksudnya  adalah  Ja'far  bin  Abi
Thalib  beserta  orang-orang  yang  keluar  bersamanya  ke  Habsyah."
Kemudian  Firman  AIlch  SWT,  *i€€  C;:3!f 3}:i  +} {£±=:i  Srfu,
``Orang-orang yang berbuat balk di dunia ini memperoleh kebalkan,"

yang dimaksud dengan kebaikan; perf&ma, ketaatan; kedcta, pahala di
Sur8a.

Ada  yang  mengatakan,  maknanya,  untuk  orang-orang  yang
berbuat  kebaikan  di   dunia  adalah  kebaikan   di   dunia  pula,   dan
kebaikan  dunia tersebut  merupakan tambahan dari pahala di  surga.
Kebaikan tambahan di dunia tersebut adalah kesehatan, keselamatan,
kemenangan dan harta hasil rampasan perang.

AI  Qusyalri  berkata,  "Pendapat  pertama  yang  benar,  sebab
orang-orang kafir menerima nikmat serupa di dunia."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Orang-orang  berinan juga

a)erhak untuk) mendapatkannya dan menanbahkannya dengan nikmat
surga jika mereka bersyukur.  Bisa juga,  kebaikan di  dunia tersebut
adalah pujian yang baik dan di akhirat kelak pahala ganjaran."

•£fi;9 SI Sij*6 "Dan,  bumi  Allah  itu  adalah  luas.''  M:al£;a,

berhijrahlch,  carilah  bagian  bumi  yang  lain  dan jangan berkumpul
dengan orang-orang yang berbuat maksiat. 864 Pembicaraan tentang ini
telah  dilakukan  sebelumnya  secara  panjang  lebar  pada  surah  An-
Nisaa`.865

864 Dimalcsud dengan bumi yang luas di sini adalah bumi untuk berhijrali, dan ini

ad!6L5ahLienTdaafi::tsAur¥h`'£:i£:saani;::;a:::boTtkandalanra/SZ.rJ"Mawordz.(5/118).



Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah surga bumi. Allah
SWT memberi mereka semangat untuk meraihnya, buminya yang luas
dan nikmatnya yang tiada batas,866  sebagaimana fiman-Nya,   ¢i£€;3

±±H'\')  ±`';S=If\ \±;;=    ``Surga  yang  luasnya  seluas  langit  dan

:::z.i86;]t:##s¢#,¥#<t:;€#¥£f;i,;g#€u%d;:ri%,"#¥{'iE:,.
5ffi i:f -SSS) C±,   "Dan, mereha mengucaphan, 'Segala poyi bagi
Allah   yang   telah   memenwhi  jakyi-Nya   kepada   ka:nd   dan   telah

(memberi)   kepada  ha:mi  tempat  ini  sedang  karmi  (diperkenankan)
menempati    tempat    dalam    surga    di    mana    saja    yang    hami
kehendakil.»$6S

Pendapat pertania lebih jelas, yalmi perintah untuk berhijrah.
Maksudnya,  pergilah  dari  Makkch  menuju  tempat  yang  anan.  AI
Mawardi berkata, "Mengandung kemungkinan yang dimaksud dengan
bumi yang luas adalah rezeki yang luas, sebab Allah SWT memberi
mereka rezeki dari bumi. Dengan demikian maknanya adalch, "Rezeki
Allah   itu    luas."    Pemaknaan    ini    mendekati    kebenaran,    sebab
kelapangan bumi itu sepadan dengan anugerch yang lapang.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  `Dengan  demikian,  ayat  ini

juga dalil agar belpindali dari negeri yang mahal biaya hidupnya dan
susah  penghasilannya  menuju  bumi  yang  murah  biaya  hidup  dan
mudch  pen8hasilannya,   sebagaimana  yang  dikatakan  Sufyan  Ats-
Tsauri,   "Berdiamlah  di  negeri  yang  kantungmu  dipenuhi  dengan
dirhan dan roti."

866 Perkataan ini diriwayatkan Ibnu Isa, sebagaimana yang terdapat dalam ra/Fz.r

Al_Mowardi(51118).
867 Qs. Aa|i `|mraan [3]:  133.
868 Qs. Az-Zt-[39]: 74.



¥L£ 3F, f§£j 612£;2!{ fs. t3! "Ses«»ggrJA«);a  Aa#);a  ora»g_
orang  yang  bersabarlah  yang  diculaxpkan  pahala  mereka  tanpa
bczf&s,"   yakni   tanpa   ukuran.   Ada   yang   mengatckan,   `Ditambch

pahalanya,  sebab jika pahala  sebuch  anal  diberikan  sesuai  dengan
ukuran, itu bermakna perhitungan."

Ada yang mengatakan, "  ¥\j;3¥, yalmi tanpa panrih dan
meminta balasan sebagaimana yang biasa tebadi pada pamrih dunia."
6|2S;2)i  di  sini  adalah  ash-sAaa`z.in"#»,  orang-orang  yang  belpuasa.
Dalilnya  adalah  sabda Rasulullch  SAW  yang mengabal.kan tentang
saitodeLINyal,   "Puasa   itw   untukku,   dan   Aku   sendiri   yang   akan

menogdyarmya..id69

Ulana berkata, "Setiap ganj aran ditakar den ditimbang kecuali

puasa, pahalanya layaknya tanah yang ditumpahkan dan layalmya air
yang dituang dari tinba." Makna ini diriwayatkan dari Ali RA. haam

¥=?::es¥„:gr#„:aerkAaafa„;::48„=r:„-gN?::„#'b+±ii#A{fy#;¥:i
dicuhaphan   pahala   mereha   tanpa   batas,"   lea:hanya.,   .`Tfu   addrch
kesabaran   terhadap   keguncangan   den   kesedihan   dunia.    Tidak
diragukan,   siapa  yang   teguh   dalam   perintah-Nya   dan   menjauhi
larangan-Nya  dalam  musibch  yang  meninpanya,  mcka  pchalanya
tidak terhitung. "

Qatadah   berkata,   `Demi   AIlch,   tidak   nda   takaran   dan
timbangan bard  orang-orang yang bersabar terhadap musibch.  Anas
RA  menceritakan  kapada  saya  balbwa  Rasulullch  SAW  bersabda,
"Itmbangan   dipasang  bagi  orang-orang  yang  suka  bersedekah.

Demikian pula halnya terhadap  anal  shalat  dan hot i.  Akan  tctapi
untuk  orang-ora[ng  yang  bersabar   saat   ditinpa  in:usibch,  mcka

869 Te|al ditalchrij sebelurmya dalan tafsir surah AI Baqarah.



tinbangan   tidak  dipasang   dan  majlis   pengadilan  tidak  digelar.
Diberikan  kepada  mereha  pchala  mereha  tanpa  hisab.  Allah  SWT

b::atnfa,n;n:%erk;'f,fa]:##gp=%hmaen,yeahaortaamng=

batas.'   Hingga  orang-orang  yang  hidrp  sehat  sentosa   di  dunia
berangan-angan tubwh mereka digunting dengan guntingan sehingga
mengalahkan    keutanaan    orang-orang    yang    bersabar    dalan
musibah."%Mo

Dari  AI  Husain  bin  Ali  RA,  dia  berkata:  Saya  mendengar
kckek  saya,  Rasulullah  SAW bersabda,  "I,adsa#aha#Jaft  *en;a/.I.ban,

maha  karmu  akan  mdyadi  hamba  Allah  yang  melebihi  mousia
selurwhnya. Hendaklch berqana`ch (merasa oukup dengan apa yang
diberikan),  maka  karm  akan  menjadi  orang  terkaya  darn  manusia
selunhnya.  Wahi  ououku,  sesungguhnya  di  surga  ada  sebatang

pohon  yang  disebut  'pohon  musibah'  yang  ahan  diberihan  utck
orang-orang  yang  ditinpa  musibah  (ketika  di  dunia).  Timbangan
tidak dipasang untuk mereka.  Peradilan tidak digelar bagi mereka.
Pahalamerehadiourahkantanpaperhitungan."TLe"NIdianFLasqul]ch

?`ffsunfqu=yav:ah=g-:r±g#nfs]be,rbs#:),a:gfi-yf:)5g
dioukapkanpahalamerekatanpabatas."

Lafazh sfaaab].r dipergunakan dalan memuji bad orang-orang

yang  bersabar  dari  perbuatan  maksiat.  Jika  Anda  hendck  berkata
tentang    orang-orang    yang    bersabar    dari    perbuatan    maksiat,
katckanlah:  Sfoaabz.r  atas  perbuatan  itu.  Demikian  yang  dinyatakan
An-Nulinas. Dan ini telah dibahas sebelumnya dalam tafsir surah AI
Baqarah87t secara panj ang lebar.

87°Disebutkan|mamAs-SuyuthidalamAd-Dwrr,4JMa7lts#r(5/323).
87t Lib. Tafsir surch AI Baqarah, ayat 155 .



Firman AIlah:

a±=j-1jji6jf6€¥,£j;f5©&.3{'al€ife'2fif#j6f£;,i~jfj

c±.3,'al€C=¢#j'fif¢©#f,#£J~p'££=£6!c3Ci~j!S©

#fj;;±;ib~££&.g€f&jrfiJT6!#£z+p'jt£#Cifes©
jlf!tG3fu+fj±~Sc£4©#.f6#i;ai,`s{f

©,6Li€'g3ife,£5t£,a,ch>'ai3j¥.a,I,i;giL'#crfj
"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku diperintahkan supaya

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam

(menjalankan) aguna I)an, aku diperiutahkan supaya menjadi
orang yang pertama-lama berserah diri. ' Katakanlah,

'Sesungguhnya aku takut akan siksaan hart yang besar jiha aku

durhaka kepada Tuhanku.' Katckanlah, 'Hanya AIlah saja yang
aku sembah dengan memurntkan kctaatan kepada-Nya dalam

(menjalankan) aganaku.' Maka, sembahlah olehmu a.al orang-
orang muayrik) apa yang kamu kehendaki selaln Dia. Katakanlah,

'Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orangrorang yang

merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiama+ '
Ingatlah yang demikian itu adalah kengian yang nyata. Bagi
mereka lapisan-lapisan dart api di atas mereka dan di bowah

mereha pun lapisan-lapisan (dart apt). Demihianlch ALItah
mempertakuti hafnba-hamba-Nya dengan adzab ifro Maka

bertakwalah kepadarKu hal hamba-hamba-Ku."

(Qs. Az-Zumar [39]: 11-16)



FimanAIlahswT,6.9{'j-I;!±'ifif#j6f£;,i~j±#"Kafahan/aA,
`` Sesungguhnya aha diperintchkan supaya menyembah Allah dengan

memanikan kctaatan kepada-Nya dalan (mdyalankan) agana. " Day
ini telch dibahas sebelumnya pada pemulaan surah.  jji 6Jf 6€Y, ;i;f5
':nd;ff)  "Dan.   aku   diperiritchham   supaya   menjadi   orang   yang

perfq[ma-f¢ma   berseraA   dz.rz.,"   dari   ummat   ini   dan   dari   ummat
sebelunnya, sebab Rasulullah SAW adalch sosok yang pertana kali
menentang agama nenek moyangnya dan mencopot serta membuang
keberadaan  patung-patung   sebagai   sesembchan.   Rasulullah   SAW
adalah orang yang pertana memeluk Islam dan bedman kapada Allah
SWT, dan menyeru orang-orang agar beriman kapada Allah SWT.

Huruf /a" pada firman-Nya, 6J['6fY, adalah sfoz.Jafa tanbahan.
Demikian  yang  dikatakan  Aj-Juljani  dan  ulama  laimya.  Ada yang
mengatckan,  "£¢a"  ¢j/,  /cm  ®emakna  demi).  Pada  kalimat  ada
lafazh    yang    ditiadckan,    yalmi    "mz.rf%    bz.    a/     `z.baadaA    (Saya

diperintahkan untuk beribadah)  a±±=ff jji 6Jf 6€Y, "S«pa}Ja men/.adz.
orangyangpertama-tanaberserchdiri."

Fiman  AIlah  SWT,  # dE 6`£ r?' ±{=;  6L d6]i  ~j| ti
"Katakanlch.  'Sesungguhnya dku takut akan siksaan hari yang besar

/.jfa  afu  dwr4aha  fapada  rwfaaHfu'. " Maksudnya  adalah  siksa hari
kiamat. Rasulullch SAW mengatakannya saat kaumnya mengaj aknya
agar   mengikuti   agama   nenek   moyang   mereka.   Demikian   yang
dinystakan oleh kebanyakan ulama ahli tafsir.

Abu  Hamzch  Ast-Tsanali  dan  Ibnu  AI  Musayyab  berkata,
"Ayat ini sudah ditiadakan hukumnya872 dengan Fiman Allah SWT,

872 Tidak ada  indikasi penghapusan hukum pada,  ayat ini,  sebab,  tidak adanya

kontradiksi antara, ayat ini dengan ayat: JL< Cj dj; cr, ii±' a 6( &j¥, "S"paye ,4//aA
memberi  ampunan  kapeda:now  terhadap  dosovm  yang telah  lalu  dan  yang  akan
datang."



J±:i:[ja;Scr,iiif('d{&';j=!+"S«pa}7af4//aAmemberz.ampwna»
kepadanu   terhadap   dosamu   yang   telch   lalu   dan   yang   akan
daftz7!g."873  Ayat ini diturmkan sebelun dosa-dosa Rasulullin SAW
dihapuskan.

FinanArmS;WT,'rs'atlS.`Katakanlah,'HanyaAllchsaja
)/a»g aha  Semb¢A'. "  Irdfazh 'fif dibaca mausAzf6  dengan keberadaan
katakerda±$1.43,,'El=aS"Denganmemunikanketaatankepada-Nya
dcz/a7»   /me7z/.aha»faa7!J   agrmafaf. "   yakni   ketaatan   kapada-Ku   dan

nerryerhoch::K:n. 4p±} Li, 'Ff±tiJj3:Sfi "Maka, sembahlah olchrm rf eai
orang-orang musyrik) apa yang kanu kehendaki selaln Dia. " K:diim:at
ancaman,   celaan   dan   teguran   saperti   firman-Nya,    ;Si;  C  i#T
"Perbuatlah  apa yang  hamu kehendaki."S"  Ade yirrL8 mengridcan,
"Ayat ini terhapus hukumnya dengan ayat-ayat as-saz/ (yang terdapat

di surali At-Taubah).»875

FimanAIlahswT,;:±z;{r¥;±;:jj;;±:ilj*&.9€fa±rj:ri6£#
•`Katahanlah,  'Sesungguhnya  orang-orang  yang  rugi  ialah  orang-

orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluqrganya pada hari
fa.amaf '. " Maimun bin Mihran berkata,  dari Ibnu Abbas RA, "Allah
SWT telch menciptakan untuk setiap seorang, istri di surga. Jika dia
masuk neraka, maka dia telah merugikan diri dan keluarganya."

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas RA, "Siapa yang taat
kapada  Allah  SWT,  maka  baginya  kedudukan  tersebut  dan  istri
dimaksud  selaln  istrinya yang  di  dunia.  Inilal  Firman Allah  SWT,
'b!SiSl';$6Sfi"Mer:kaitul-ahorang-orangyangahanmowarisi."8]6

:;;i:::uspFfffl:a4t)8:]4fif°Ayathitickterhapushah±ya,sebab,tlckadr
kontradiksi ma]ma antara, ayat ini dengan ayat-ayat pedang.

876 Qs. A| Mu`ninuun [23]:  10.



Firman AIlah SWT, gil;'f# c~'?11f$ 3Ij;?fe,Scfti "Bogz.
mereka  lapisan-lapisan  noungan  dari  apt  di  atas  mereka  dan  di
bowah mereha pun lapisan-lapisan naungan (dari apt). " DTka:ndran di
bawch  mereka  lapisan  naungan  api  neraka,  sebab  naungan  lapisan
tersebut menaungi mereka dari bawahnya.  Ayat  ini  semisal  dengan

ayah.  E:±`';; ;95 cf,')%if e,'Z<= c£, 4   "Mereka mempunyai tikg.r.
tidur dart apt neraka dan di drlas mereka ada selinut (apt nerakdy;m7
danfiman-Nya:jtfji€=Zc,:,u'Fe,Sctt,¢\31.t;a±:i;;;"PadaAarz.
mereka  ditutup  oleh  adzab  dari  atas  mereha  dan  darn  bowah  kaki
mereka.»gM8

'h'>)S,L±>'ffi3{i}6N,(I..DendkianlchAllchmempertahihanba-

faamb¢-Ivya de#gr# adeab I.fzt. " Ibnu Abbas RA berkata, "Yalmi para

wgrAiNy81."   9Sirs i,)€± "Maha  bertakwalah  kapada-Ku  hai  hanba-
ftamba-Kw."  yakni  hai  para wali-Ku  takutlah kepada-Ku.  Ada  yang
mengatakan,  `.Ayat  ini  berlaku  umum  untuk  orang-orang  kafir  dan
orang-orang beriman." Ada yang mengatakan, "Khusus untuk orang-
orang kafir."

:%8::#AEafb[u7#2];]:55.



Firman AIlah :

©3fe,#g#.i#~fitjf3Gijifj#di6l;ifi!;S=;:i$9€5'
5rfet#j£Sjtca±'Bi:'±±=;:16#jj@16L#.&al€i

©ri{y-ifBifd£'Bf5
"Dan orangrorang yang menjouhi Thaghut (yalfro) tidak

menyembahnyadrinkembdikepadaAILah,bagimerekaberita

gembira. Sebab itu sunpalkanlah berila itu kepada hamba- hamba-
Ku, yakni yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang

paling balk di antaranyQL. Mereka itulah orangsorang yang telah
diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orangrorang yang

J»emp#ny¢z. cha/." (Qs. Az-Zumar [39] : 17-18)

Fiman AIlah SWT, lfpf€ ¢i 6|;1a{ I;;=;:i iBi5'  "Da# ora%g-
orang  yang  mekyawhi  Thaghat  (yatu)  tidak  menyembchnya."   AI
Akhfasy  berkata,  "6J±fi{  1afazh  bentuk  plural.  Bisa juga  bentuk
tunggal  7»« `a#»czfs.  Telal  dibahas  sebelumnya.  Yakni:  Menjauhlch

dari   Thaaghuut,   dan   mereka   berada   di   dekatnya   tetapi   tidak
menyembahnya."

Mujahid dan Ibnu Zaid berkata,  "Thaa9huut  adalah  syetan."
Adh-Dhahhak   dan   As-Suddi   berkata,   `Thaagut   adalah   berhala-
berhala."   Ada   yang   mengatakan:   Para   ahli   tenung.   Ada   yang
mengatakan: Itu mama dalan bahasa `4ja7» (non Arab), saperti Thalut,
Jalut, Hart dan Mamt.

Ada yang mengatakan: Thagut dari bahasa Arab berasal dari
lafazh 77zzfgyaa72 bermakna kesewenang-wenangan dan kelaliman.



Lafazh  ®i berada pada  kedudukan  #¢sfo¢b  pengganti  (badaD

Thaa8hut.  Susunan  kalimatnya:  wa!//czdzz.i.#a  zj./¢#z.bc"   `z.baad¢f¢  affo-

fAcz¢gfe"«f (dan orang-orang yang menjauhkan diri dari penyembahan

Thaagut).   ,Jirf 3| 136fj  "Da#  *emb¢/I.  4epada  4//aft,"  yakni  pulang
kapada penyembahan-Nya dan ketaatan-Nya.  CsjES.i '¢ "Bflgz. mereha
berz.fa[  genbz.r¢,"  ketika  hidup  di  dunia  dengan  ganjaran  surga  di

mrat.
Diriwayatkan   bahwa   ayat   ini   diturunkan   untuk   Utsman,

Abdurralman bin Auf RA,  Sa'ad RA,  Sa'id RA,  Thalhah RA dan
Zubair RA. Mereka bertanya kapada Abu Bakar RA. Abu Bakar RA
menyatakan keimanannya kepada Rasulullah  SAW dan mereka pun
turut beriman.

Ada yang mengatakan,  "Ayat ini  diturunkan untuk Zald bin
Amru bin Nufall  RA,  Abu Dzar RA  dan  lain-lainnya para  sahabat

yang mengesakan Allah SWT sebelum diutusnya Nabi SAW."

Fiman-Nya, €7'j==;:i 6j:;± jjiji 6ji¥. a.9fi © 3\=e,,j#
"Sebab itu sampaikanlch berita itu kapada hamba-hanba-Ku, yahi

yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di
a#fara!#);a. "  Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Seseorang  yang  mendengar

perkataan  baik  dan  buruk,  dan  hanya menyanpaikan  yang  terbaik
(adsa#  a/ qacl0  serta menyimpan perkataan  yang buruk yaitu tidak
membicarakamya.

Ada yang mengatakan,  "Mendengarkan perkataan AI  Qur`an
dan perkataan lainnya, dan mengikuti perkataan AI Qur`an."

Ada  yang  mengatckan,  "Mendengarkan  gz.ro `aA  AI  Qur`an,

sabda Nabi  dibacckan,  lalu mengikuti hukum-hukumnya yang jelas
dan gamblang, inilah ¢dsa» a/ ga«/, dan kemudian menganalkamya."



Ada yang mengatakan,  ``Mendengarkan hukum-hukum yang

mesti   dilaksanakan   dan   hukum-hukum   yang   meringankan   lalu
beramal dengan yang seharusnya."

Ada yang mengatakan, "Mendengarkan hukuman yang wajib
dan hukum pemaafan dan memilih hukum pemaafan."

Ada yang mengatakan,  "4dsa»  a/ gaef/ pada  ayat  ini  adalah
orang-orang yang mengesakan Allah '/aa  I./a¢faa  I.J/a j4//afa'  sebelum

kedatangan    Islam.    Abdurrahman   bin   Zaid   berkata,    'Ayat`   ini
diturunkan untuk Zaid bin Amni bin Nufall RA,  dan Abu Dzar RA
sena  Salman  AI  Farsi  RA.  Mereka  ini  orang-orang  yang  menolck
menyembah patung berhala sebelum kedatangan Islam. Mereka hanya
mengikuti perkataan yang terbaik yang karena itu dikatakan,   `a±'Bi
'quA '¢ip'I= '®.S) "Mereha itulch orang-orang yang te.I<a.I. !::PT f]Z,£!.

pef2t7€/.zf*,"karenaAIlahSWTmeridhalmereka.*j{Y-1fjFd±'BfS
"Dan  mereha  itulch  orang-orang  yang  mempunyai  akal,"  yEhi

orang-orang yang memperoleh manfaat dengan akalnya.

Firman AIah :

©3i±tc2c;jiita€£fi?\ffi-{i¥,¥si#fi
«Apakch (kanu hendak merubch nasib) orang-orang yang telch

pasti ketentuan adzab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan
orang yang berada dalam api nerakat ." (Qs. Az+ZNI"air I:39|.. 19|

FirmanAIlahswT,3a{c2c;Sji'-LfJl?ffi-ti¥,}±Sfj;i;ii
"Apakah (kamu hendak merubah nasib) orang-orang yang telch pasti

ketentunn adzab atasnya?  Apckch kamu akan menyelamatkan orang



);a#g   beradcl   da/am   c[pz.   #eraha?"   Rasulullch   SAW   demikian
bersemangat untuk menjadikan kaunmya orang-orang yang beriman,

padahal Allah SWT telah menetapkan sebaliknya bagi mereka. Maka
turunlah ayat ini.  Ibnu Abbas RA berkata,  `Maksudnya adalah Abu
Lahab,  analmya  serta  sejumlah keluarganya yang menolak beriman
kapada Rasulullch SAW."

Adapun  pengulangan  kalimat  tanya  (isfz/ba7»)  pada  lafazh

L€G111    "4pahaA  ham"  aha»,"  berfungsi  sebagai  penegasan  akibat
kalimat  yang  panjang.  Demikian  pula  yang  dikatakan  Sibawalh  di

6|Jg£3T5£i"4pafafodalanfirman-Nya:6J=J±j3ifty;{L! .,.
i,rJi!

ia mdyartyikan kepada kanu sekalian, bahwa bila kamu telah mati
dan  telah  mekyadi  tanch  dan  tulang belulang,  ka:mu  Sesunggwhnya
akan   dikeluarhan    (dari    kuburmuty,"g]9    schaga.inane.   yang   tewh

dijelaskan. Alhasil makna,  ?\3=jl  i¥,49; 3;;;ii   "4pa!haA givtzm«
hendak merubch nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan adzab
aJczs#);a?"  yalmi  apakah kamu  akan menyelamatkannya.  Kalimat ihi

berisi   syarat  berikut  jawabannya.   Mempergunakan  kalimat  tanya
untuk  menunjukkan  bahwa  pelakunya  memahami   thal   itu  tidak
mungkin) dan sebagai penegasan.

AI    Farra`    berkata,880    "Maknanya,    apakah    kanu    akan

membebaskan  orang-orang  yang  sudah  ditetapkan  baginya  siksa?"
maknanya sana.

Ada  yang mengatakan,  "Ada lafach  yang  tidak  tersebutkan.
S;usNIrarm:ryai edal:alh afaman haqqa  .alahi kalimatu al  `adeaab yartyun

mz.»Aw  (apakah  orang-orang  yang  sudah  pasti  baSnya  siksa  akan

selanat darinya?), dan kalimat selanjutnya adalah kalimat baru."

:::S#a¥:`M¥':#ji3&:5Z#(2/418).



Firman Allah SWT, ,49; 3;;;£i   "4p¢haA ora!»g-or¢#g );o»g
fe/¢A  pasfz.  4efen/#a#  a!cJzab  a!f¢s#)/¢?"  dan  berfirman  pada  tempat

yt"8+air,.±I+'rif)±S:9±1="Telchpastiberlakukctctapanadzab."g8\
Sebab jika sebuch kata kelja didahulukan dan ada lafazh penghalang

(Aaai `z.0  antara  kata keq.a  tersebut  dengan  yang  disifati  maka boleh
menjadikan  kata keja  tersebut  7##dzcz#har  atau  "cc `a##ats.  Adapun

mengapa pada ayat ini dibaca mw `a#%clts,  sebab 7#w `a#"ats-nya tidak

hakikat,  tetapi,  a/ facI/I.maf" bermakna a/ ha/cram  dan cl/ gaw/.  Yakni

Ofdrman haqqa `alathi qoul al `adzaab.

Firman AIah :

ji±`ty't¢€c£G±'£€£j£S,±`de:c±;rffir;.5£i&.9€f#'
©5tj-TJritd£~y`,2fjfj

6`Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka

mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula
tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengdir sungai-

sungch AIlah telah berjanji dengan seberiar-benarnya. Allah tidak
akan memungkiri janji-Nya. " (Qs. Az+ZITmalr |39|.. ZOO

Firman Allah  SWT,  fir; .jfi a.j`f ®' "ref&pz. ox¢#g-ox¢»g
);czng be7tafui/a fapada rw4¢##}Ja. " Setelah selesai menjelaskan bahwa
bagi orang-orang yang kafir itu naungan lipatan-lipatan api di atas dan
di bawahnya, kini AIlah SWT mulai menjelaskan bahwa sebaliknya
bagi  orang-orang  yang berinan itu tempat-tempat yang tingti  yang
berlapis-lapis, sebab surga itu bertingkat-tingkat.

88' Qs. Az-Zumar [39]: 71.



Lafazh      gr      "ref¢pz.,"     bckan     bemakna      z'sJz.dr¢ak

(memperbaiki),    sebab    kalimat    ini    bukan    kalimat    7Iczfl    (yang
meniadakan)  seperti perkataan:  mac  ra! `arfu zaz.dan  /aafo.#7fcz  «ma!7`a!a!

(saya tidak melihat Zaid tetapi Umar). Akan tetapi, malma  £' pada
ayat ini adalah membuang sebuah kisch untuk berpaling kepada kisah
lain yang berbeda dengan kisah periana,  saperti jika Anda berkata,
"Zaid mendatangiku, tetapi, Umar belum datang."

'-¥;;i S;S "Dibangun pula tempat-tempat yang tinggi. " Tb",
E=

Abbas RA berkata, `Terbuat dari permata zamrud dan yaqut." c}3 tfj£
':#±It\{;;a"Dibowahnyamengalirsungai-sungat..'Kcherav±.anns:lam:gal

merupakan penyebab terkumpulnya nikmat bertanasya. ,ri{i;;i "4//aft
telah  berjakyi  dengan  sebenar-benarmya."  Dengan  nashab  scha;gri
mashdar,  sebab  ma]ma.   8± }4  "A4:e7'eha  mendrp¢f  fempaf-fempaf

);¢#g fz.nggr.," adalah janji Allah SWT terhadap mereka berupa gtiwra/I/
dimcksud.   Bisa  juga  membacanya  dengan  rafa`   yang  bemakna,
dzco/I.ha wa `d«//afrz. (itu adalah janj.i AIlal).   :\;J-T'di d¢.Y`   "4//aA
fz.d4A 4ha»  memwngfa.rz. /.cz»/.z'-Jvya[,"  yakni  apa yang telal dijanjikan-

Nya kapada kedua kelompok tersebut.



Firman AIah :

Lst>'c#£as¢fffl\.,;8i, €~[gtcaf6f,3j;fi'&fi'3ii€fi

r26£ei±i=ijJd=€€#+eefr#a±€;a,#jil:!==6j6

©+j<ty.iJ,bfy,tsfal'd~`s
€`Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah

menurunkan air dart langit, maka diafrornya menjadi sumber-
sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu.

tanam-tananan yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi
kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian

dyadikan-Nya hancur berderal-deral. Sesungguhnya pada yang
demihian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang

memj7«»ji¢z. ch¢/." (Qs. Az-Zumar [39] : 21)

FirmanAIlahswT,€~G€tzfjf6,?,3j;i2fifi'31JJ:¢i"4pafafofam%
tidak  memperhatikan,  bahwa  sesungguhnya  Allah  menuredan  air
dczrz.  J¢7!gr.f,"  yakni  AIlah  SWT  tidck  mengingkari  jan].i-Nya  untuk

menghidupkan kembali  hamba-hamba-Nya  lalu  membedakan antara
orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Allah SWT mampu untuk
melakukan   semua   itu,   sebagainana   AIlah   SWT   mampu   untuk
menurunkan  air hujan dari  langit.   9~lfflf 61, 3ifi    "Me7€%7"7!ha#  daJi.

/a»gr.f,"  yakni  dari  awan.   €~t:   "4z.7.,"  yalmi  hujan.   :Z1=    "Ma!ha
dz.afctr»yo," yakni Allah SWT memasukkan alr tersebut ke dalan bumi
dan menyinpanya di sana,  sebagaimana berfirman,  ¢±£6Wl c3, 'JKi`E
"LaluKanijadikanalritumenctapdibuni."it$2

882 Qs. A| Mu`minuun [23]:  18.



'{±S "Mekyadi  sumber-sumber  air. "  Berfu]k p+NIal  yanbuu`

timbangan   )/a/`wc{/,   dari   kata   kerja   #ab`cl   -)/a#b#`w-);¢#b¢ `w-

);a#bz.I.`w  dengan  rafa`,  #¢sfaab  dan  kasrah.   An-Nulhas  berkata,883
"Ibnu Kaisan mengisahkan kepada kani perkataan seorang penyair:

Air mengalir (yanbaa`) dari kedua tulang di belakang hoping

(dzif raa) unta menberat (ghedhairb) yang cepat |ajunya a asrchly8RA

Makna )JCI#ba!¢ `  adalah  );¢#ba `  .  Karena  banyaknya  harakat

/¢fAaA,   yang   kedua  berubah   menjadi   a/z#   mashdamya   »wbzfzf `a!o
artinya keluar mengalir. j4/ y¢#bcm ` adalah mata air. Bentuk pluralnya

a/ );¢»a¢bz.z. `. Dan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam tafsir surah

Subhaal\  (AI  Tsleral).&8S   .st> 'cfi£ 4±    ``Kemudian  ditum<Pi,hkan-Nya
de»gr#  czz.r I.f","  yalmi  air yang keluar dari mata air.   6Jj "ramam-
fcz7€amar2. "   Lafazh   ini   untuk   menunjukkan   kepada  jenis,   yakni

tumbuhan  yang  bermacan-macan  wamanya.  merah,  kuning,  biru,
hij au dan putih.

Asy-Sya'bi dan Adh-Dhahhak berkata, "Semua air yang ada di
bumi itu tunm dari langit. Air hujan tersebut tunm di batu besar lalu
memecah mengalir ke mata air-mata air dan sumur.  €± <f.   "/a/q
menjadi    kering,"    yalm:i   yaybas    (k!chng».    '2:Si   "lalu    karm
melihatnya,"   sctctah  hijannya.   }S±;±  "kekuning-kuningan. "   AI

883 Lib. Tafsir „a 'a"!. ,4/ gwr `an (6/165), I+ab 4/ 8Wr`a# (4/8).
88' Syair karya Antharah. Bagian akhinya berbunyi:

Yang cepat, jantan, penggigit.
Syair  ini  bagian   dari   catatannya.   Diriwayatkan:   (baz.naAwm   mz.n   drl/zza...).

ya#baa `: }Ja#/a `I.J, air mengalir. Adz-Dzzrty¢a: kedun tulang yang berada di belakang
kuping. ]4/ GAadAw"b:  unta yang memberut. 44/ /asrtzA,  yang  cepat jalannya.  Ada
yang  mengatakan:  yang  besar  badamya  dan  kuat.  ]4z-Zfy¢¢/tzA,  yang  carat.  i4/
Fa#z.z.g, jantan. 4/ AfzIAdz.in,  yang menggigit. Lib. Tafsir fyarfo .4/ M% `a//agaf karya
Ibnu An-Nuhhas (1/24) din /amAaraA 4sy `ar ,4/  `4r¢b hal. 96, 97, dan DI.w¢#-nya
204.

885 Lih. Tafsir, ayat nomor 90 dari surah AI Israa` .



Mubanad berkata, "AI Ashma`i berkata: Dikatakan, feaajaf ¢J  `airdfe#-

fcI¢z.z7.w  ydri  buni  yang  kering.  Demikian  pula  faao/.af  a#~#ab¢fw,

tunbuhanyangmengering."AIMubarradberkata,"Ulamachlinahwu
selainAIAshma`ijugabexpendapatdemikian."

AI Jauhari berkata,886 "H¢a/.af ¢#-#abcrf fo].}/aaja¢, yalmi )/¢bz.s¢

artinya  tunbuhan  mengering.  ,4rdfew"  faaa `zj.¢A,  sayuran  bumi  yang

mengering  atau  menguning.  Atau,  ¢fo¢¢/.¢f  ¢r-rz.I.%  ¢#-#¢b¢f¢,  angin

membuat  tunbuhan  mengering.  j4ky¢/.#¢a  a/   `ard#cl,   yakni  kami
mendapati      tunbuharmya     bergerak.      Zr¢a/.a      fo¢a'Ij.wfo,      yakni

kemarchannya bergerck. jJ¢da `¢ ft¢¢ `z7.wfow yakni dian seketika."

\=J±= ;th. '± ..Kenudian  dijadikan-Nya  hancur  berderai-
deraz.,"  yakni /¢ff¢affl¢  m¢ds¢raa  artinya remuk pecah.  Dari  makna
fafo¢ffaffofl"¢   aJ    `wwd,   yakni   kayu   yang   remuk   karena   kering.

Malknanya,  barangsiapa  yang mampu menciptckan  itu  semua maka
Dia juga mampu utk mengulang penciptaannya kembali. Ada yang
mengatakan:  Ini adalah misal.  Allah  SWT memisalkannya unfuk AI

Qur`an   dan   dada   orang-orang   yang   ada   di   bumi,   yakni   Aku
menurunkan AI Qur` an dari langit lalu memasukkannya ke hati orang-
orang yang beriman.

ffS^'6i±&£b.st>'cffi£;a:i"Kendianditunbthkan-Nya!eng.an.
air  itu  tanan-tanaman -yang  bermacam-macam  warmanya,"  yckri
agama yang berbeda yang saling unggul mengungguli. Adapun orang-
orangyangberinan,malkabertambahlahkeimanandankeyakinannya.
Adapun  orang-orang  yang  mempunyai  penyakit  di  hatinya,  maka
hatinyaalkanmengeringlayaknyapohonkering.

Ada yang mengatckan,  "Allah  SWT membuat perumpanaan
untck  dunia,  seperti  tumbuhan yang hijau berubah menjadi kuning,

886 Lib. Tafsir 4s„-Sfoz.fe#fl!A ( 1/3 52).



d5`§'rLap:£;,]ats#jad=`,rj,m3;?.g::„ggft;::aspe:#„:adhefia,uke.:e„g;;

benar-benar  terdapat pelajaran bagi  orang-orang ya[ng memprnyal
akal.„

Firman AIlah :

i±a!il;i:,{u`c;2j#j##*~,rjjfatfLfcffi
©depej,d£'B1:irif3ct:r%L#

" Mcka, apakah orang-orang yang dibuhakan Allah hatinya untuk

(menerima) aguna Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya
(sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka, kecelahaan
yangbesarlchbagimerekayangtelchmembatuhatinyauntuk

mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata."

(Qs. Az-Zumar [39]: 22)

Firman Allah SWT, +1:lS, ,:jj£ 26fLf c;i;i  "Maha, &pahaA
orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama
Js/am."    fyarafla    bermakna   /tzf¢fea!,     membuka    dan    wassa`o

(meluaskarmya). Ibnu Abbas RA berkata, "Meluaskan hatinya untuk
menerima Islam hingga Islam tersebut menetap di dalan dadanya."887
As-Suddi berkata,  `"eluaskan dadanya untuk menerima Islam agar

gelnbira  dan  tenang  dengannya."888  Dengan  demikian  berdasarkan

pendapat ini, ferb«ha»)/a Aafz. tersebut teljadi setelah memeluk Islam.

887 Perkataan ini disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsinya 6/121
8$8 Ibid.



Berdasarkan  pendapat  yang  kedua,  ferb"ha»)Ja  Aafz.  tedadi  sebelum

memeluk Islan.

c,i,3ci±SS±;a"LaluiamendapatcahayadariTuhannya,"

yakni  berdasarkan  petunjuk  dari  Tuhannya.  [4prhaA  s&7%cz  de7€g¢7!
orcz#g }j¢7!g  membczfw  faaf!.#)/a?  Dalil  adanya  lafazh  yang  ditiadakan

adalah   firman-Nya,    riJ:  a;gS!} lil;  "Maha,   fece/&haom  )/&7¢g
besarlah  bagi  mereka yang telah membatu  hatinya."  A:i M:charred
berkata, "Dikatakan, g¢sacr a/ gcI/bw artinya sfaaJwb¢ qati yang keras).

Demikian pula makna  `¢saa,  ¢eras dan  `czfac[),  durhaka, berdekatan

dengan  makna  g¢sa!¢.   g¢/bc¢#  gaa!sz.#  adalah  hati  yang  keras  tidak

mempunyai belas dan tidak lembut."

Maksud dari perkataan orang-orang yang dz.bcchaha# fo¢fz.nycz di

dalan ayat ini adalah sebagaimana yang disebutkan ulana ahli tafsir
adalali Ali RA dan Hamzah RA.

An-Naqqasy menyebutnya Umar bin Khaththab RA. Muqatil:

Amlnar bin Yasir RA.  Juga dari  Muqatil  dan AI Kalbi:  Rasulullah
SAW.  Akan tetapi makna ayat bersifat umum mencakup  siapa saja

yang hatinya terbuka untuk beriman.

Munah889  meriwayatkan,  dari  Ibnu Mas'ud  RA  dia berkata,
``Kani berkata: Ya Rasulullah, tentang Fiman Allah SWT,  i:;i I;=i

c,Sct±Si5Sj;SS::S},:6i='rful`Mahaapakahorang-oran-gyang
dibckaha:n  Allah  hatinya  untuk  (menerima)   agama  Islam  lalu  ia
mendapat cahaya dari Tuharmya (sama dengan orang yang membatu
faafz.#)/a)?' bagaimana hatinya bisa terbuka? Rasulullch SAW bersabda,
"Ketika cchaya memasuki hati, maka terbuhalah hatinya dan menjadi

889 Munah bin Syarahil AI Hamdani Abu Isma`il AI Kufi dan yang biasa disebut

dengan Murrah Ath-Thayyib.  Perawi  telpercaya  (tsz.g¢¢),  ahli  ibadah  (oabl.dy  dan
masuk dalam kelompok kedua dari kelompok para perawi hadits. Wafat tahun 76 H.
Ada yang mengatakan, "Setelahnya." Lid. Tafsir raqr!b Ani-Ivas);r (2/238).



fer¢„g. "   Kani   berkata,   "Ya   Rasulullah,   apa   tanda-tandanya?"
Rasulullch   SAW   bersabda,    "j7a!fz.   )/clng   fre7"bcz/z.   frepa!ch!    7!egerJ.

keabadian, dan menjouhkan dirt dart negeri yang pemh dusta, serta
menyiapkan  dirt untuk menghadapi kematian  sebeham  kematian  itu
datang.I.89o

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi AI Hakim  di  dalam kitabnya
Iva!w¢dz.r  j4/  Us few/  dari  riwayat  Ibnu  Umar  RA,  bahwa  seseorang

berkata,  "Ya  Rasulullin,  orang  beriman  yang  bagaimanakch  yang
cerdas itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Ortz7ig be7.I."a# )/¢#g banyafr

mengingat    kematian    dan    menbuat    persiapan    terbalk    untuk
menghadapi kematian. Ketika cahaya masuk ke dalam hati, maha hati
tersebut  terbuka  dan  menjadi  luas."  Orangoran8 be;atanya,,  "Aapa.
tandanya  ya  Rasulullah?"  Rasulullah  SAW  bersabda,  "ffafz.  );a#g
kembali kepada negeri keabadian,  dan menjouhkan diri dari negeri

yang penuh dusta, serta menyiapkan diri untwk menghadapi kematian
sebe/zjm  4emcJfz.cz#  i.fw  dcrfa7®g. "  Rasulullch  SAW  menyebutkan  tiga

perkara sebagai tanda hatinya yang terbuka.

Tidak diragukan, bahwa orang yang di dalarn hatinya terdapat
tiga perkara  ini,  maka  dialch  orang  yang  imannya  sempuma.  Suka
mengingat   negeri   akhirat   adalah   sebuah   kebaikan,   sebab   negeri
kebaikan    hanya    diberikan    kapada    orang-orang    yang    beramal
kebajikan. Tidakkah kamu perhatikan Allah SWT telah menyebutkan
hal  demikian  di  dalam  banyak  tempat  di  dalam  AI  Qur`an,  1alu
bdirman..  'bS=S .\Sg C;'.ff= ``Sebagai  balasan  bagi apa yang telah
merehakerjakan."89\

890   Disebutkan   Ats-Tsa'1abi   dalam   kitab   tafsimya,   AI   Hakim   dalam   (AJ

W"sfBdro#),  AI  Baihaqi  dalam fyff `ab  A/ /man,  dan  Ibnu  Mardawain  dari  Ibnu
Mas`ud. Lib. Tafsir Rwfe .4/ Ma 'a#!. (7/398).

891 Q§. A| Waaqi'ah [56]: 24.



Dengan demikian, surga adalah balasan bagi amal kebajikan.
Ketika  seseorang  menyibukkan  dirinya  dengan  anal  kebajikan,  ihi
berarti bchwa dia kembali ke negeri keabadian. Jika hasratnya padani,
maka  padanlah   ketamakannya  terhadap   dunia   dan  padam   pula
keinginannya untuk mengejar dunia.  Cukuplah dengan apa yang ada

padanya dan dia bersifat qana`ah. Dia menjauh dari dunia yang penuh
dusta ini. Setiap urLisannya diukur dengan nilai ketakwaan, dan orang-

orang yang demildan adalch orang-orang yang penuh pedmbangan
akan akibat yang merugikannya. Belperilaku baik dan men8hindarkan
diri dari perkara yang meragukannya. Dia lebih banyak menghabiskan
waktunya untuk menghadapi kematian. hilch tanda-tanda lahir orang-
orang  yang  terbuka  hatinya  untuk  Islam.   Hal  itu  teriadi,   sebab

pengetahuannya terhadap mati, pengetahuannya terhadap negeri yang
kekal serta kesadararmya terhadap dunia yang penuh dusta ini. Akan
tetapi,  pengetahuan  dan  kesadaran  itu  tidak  clan  didapat  kecuali
dengan »w«r yang masuk dan membuka hatinya.

Fiman Aliah  SWT,  ,dfi{ i:3 c*.  rf|:i;  a;jajj 1;i  "Mafa,
kecelckaan yang besarlah bagi mereka yang telah mermbatu hatinya
zf»frok me#gz.#gzzf [4//aA. " Ada yang mengatakan:  Maksudnya  adalah

Abu Lahab dan anaknya. Maka makna,  ~4a{J:3 c±~ "U»f%* mengz.»grf
4//aA," bahwa hati-hati mereka itu bertambal keras setelch menerima

peringatan tersebut.

Ada yang mengatakan, bchwa lafazh  tt: bermalma `cz» (dari)
dan   maknanya:   hati   yang   mengeras   dari   menerima   dzfr.r«//aA.
Pendapat ini merupakan pilihan Ath.Thabari. 892

Dari   Abu   Sa'id  AI  Khudri  bahwasanya  Rasulullah   SAW
bersatoitoda, `.Allah  SWT beif irman,  'Carilah kebutwhan kalian kepada

892Lih.Tafsir/a"|.`AJBa)/a#(23/134).



orang-orang  yang  pemaof   Sunggu,h  Aku  letakean  pada  mereka
rahmat-KIA.   Jangan  mencarinya  kepada  orang-orang  yang  keras
hatinya. Sunggwh Aku letckkan marahha padanya'. "

Malik bin  Dinar berkata,  "Tidak  ada  siksa yang  lebih berat

bagi  seseorang  kecuali  hati  yang  keras.  Ketika  Allah  SWT  marah

terhadap sebuah kaum, mcka AIlch SWT mencabut rahmat-Nya dad
mereka."

Firman Allah :

a.fi{#z4,j±:;{6,g3Gj::gr+.jii;i;=ijif+d{
csj±au,`SL#f3j£#L±£jf3j;S:ff#€,'6j££Z.

©2G6t:,'al'6'rif}±;±c;$5£~t±s:c;.,ch>cs*;Sf
`CALllah telah menurunkan perkataan yang paling balk (yaitu) AI

Qur`an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang,
gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya,
kemudian menjedi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat
Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa

yang dikehendahi-Nya. Dan, barangsiapa yang disesatlran Allah,
niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun."

(Qs. Az-Zumar [39]: 23)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

Perfqm"   Fiman  Allah  SWT,   +.j€if  6=;Jj  I;<  "re/aA
menavnkan   perkataan   yang   paling   baik,"   yckrjl   AI   Q!Iran,
berdasarkan dalil dari  fiman-Nya,  `7'£L£;:i 6|;;J3 "I,¢/" me7fgz.hafz.



¢pa );any pr/I.#g baz.* dz. a#fa!ra#}j¢. " Allah SWT menjelaskan bahwa

apa yang terbaik dari yang diturunkan Allah SWT adalah AI Qur`an.

Sa'ad bin Abi Waqqas RA berkata, "Para sahabat Rasulullch
SAW  berkata:  Jika  saja  engkau menceritakan kepada kami  sebual
cerita."  Maka  Allah  SWT  menurunkan  ayat:   +.j=£i` 6=;Ji j3f 'ri{
"Allah  telch menurunkan perkataan yang paling  baik." Mck:a paral

schabat  Rasulullah  SAW  berkata,  "Jika  saja  en8kau  menrisahkan
kapada kani sebuah cerita." Maka, Allah SWT menurunkan ayat:  ;i

u;i i) ':;:1 6S£ J£   "Kami menceritakan kepadanu kisch yang
pa/I.ng baz.A '"  Para  sahabat berkata,  "Jika saja  enghau mengingat
kami."MakaAllahSWTmenurunkanayat,€=:=dii3;l:&i±J,e.t'¢ff

S)±=9!,.;:;fi"Belunkchdatangwaktunya5;agiorang_-_orangyang
beriman,  untuk tunduk  hati  mereha  mengingat  Allah."894  Darn Tb"
Mas'ud  RA,  bahwa  para  sahabat  Rasulullah  SAW  mulai  merasa

jenuh,  maka mereka berkata kapada Rasulullch SAW,  "Berceritalah
kapada kami, mcka tunmlah ayat dimaksud."

f4/ Hadz.z.£s adalali apa yang dipercakapkan kepada pendengar.

AI Qur`an disebut Aadz.z.ts, sebab Rasulullah SAW menceritakan isi AI

Qur`an kapada para schabat  den masyarakatnya.  Itu  saperti  firman-
Nryai,   63±£. ;'5.::. Sj; .S}±  ``Maha,  kapada^^perkataan  apakah
sesudah AI  Qur`an  ini  mereha  akan  beriman?"895  dan juga. fimar+
NytL,  'bSf:i  fa$1] \'3£  .:ffi     ``Maka,  apahah  harm  merasa  heran
Jerhadap pemberz.f¢a»  I.nz?"896 serta fiman-Nya:      \i±;+>  i;i i d!
ffjlrfe±;ji)"Sekiranyamerekatidakberinankepedak;i;rmiani;i
rH/ gz"`ax/,"897 dan juga fiman-Nya,  6.j: £f i,I, 5i:i 6:;   "Da»,

;;i;¥[::i::i:;i:]i76j!65o



Siapaka:h orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada A||ahi';g98
Demikian juga dengan firman-Nya,  -+.jfjt `i+>¢js c;y' e;fi   "A41aha
serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urasan) orang-orang yang
mendustakan Perkataan ini (A| Q}i:r` an). ''$99

AI  Qusyairi  berkata,  "Sekelompok  orang  berkata  bahwa  a/

Aczdz.z.ts adalah a/ Az/d"zfts a)chani). Jelaslah apa yang dikatakannya itu

adalah  "wAdcIls  ®erkara  barn  yang  dibuat)  dan  pendapat  ini  jelas
sebuali   igauan,   sebab   mereka   tidck   mun9kin   memaknai   Aczdz.I.ts

demikian itu jika membaca fiman-Nya,   r€;u€ CxT ±=3 Cr: rig+tJ [

¢;5`±"Tidakdatangkepadamerekasua;u'dyatAIIQprr`anpir;;ang
b¢rw raz. fwrw#ke#/ darz. r#fea# mereha."900 Mereka terkadang berkata,
"4/ fowdww¢s yang dimaksud adalah fz./czawa!fe#)/a  @acaan)  dan bukan

"czf/ww-nya (materi tulisamya). Itu seperti lafazh d!.zfr dan madzha#r,
bahwa  dzz.fr  (ingatan)  bisa  hilang  tetapi  tidck  dengan  mcldzfaiwr

(materi  yang  diingat),   saperti  ketika  kita  menringat  nana  Allah
SWT."

Ir"/};a!.fro/j4/gwr`a!#."Dibacadengan#¢srfe¢bsebagaib¢d¢/
dari  perkataan,   +.j=ir ;:;=i  .  Bisa juga  sebagai  Aoa/ bagi  lafazh
a¢sa# a/ %adz.I.ts.  \{±=± "y¢#g serapa," mutu dan hikmahnya sana.
Satu   ayat   dengan   ayat   lainnya   saling   membenarkan   dan   tidak
kontradiktif.  Qatadch berkata,  "Ayat dan huruf satu dengan lainnya
saling menyerupai."

Ada   yang   mengatakan:   Serupa   dengan   Kitabullah   yang

diturunkan  kapada  para  Nabi  lalnnya,  sebab  isinya  berkisar  antara

perintah  dan larangan,  berita gembira  dan  ancaman.  Hanya saja AI
Qur`an lebih menyeluruh dan agung.

;9:§§g-fill:*[6:8:];:i7i.2



Kemudian  Allah  berfirman  menvifati,   6,\££  "£agz.  berzfha»g-
ct/a!77g, " maksudnya kisahnya di dalannya berulang-ulang. Begitu pula

nasihatnya,  hukun-hukumnya  dan  bacaarmya  diulang-ulang  tetapi
tidck  membosankan.   i:ii;{  "Gemef¢r,"   gemetar  dan  berguncang
karena   takut   ancanannya.   6~ri{  f3   djf peL#j   i£Slji   6±i:  €f
"Kemndian menjadi tenang halit dan hati mereka di waktu mengingat

j4//CZA,"  yakni  ketika  ayat  rahmat  dibaca.  Ada  yang  mengatckan,
"Ketika beramal dengan Kitabullch dan membenarkannya." Ada yang

mengatakan, " e~riiJ3 jf  bemakna Islam."

iKed«¢: Dari Asma` binti Abi Bakar RA dia berkata, "Ketika
AI  Qur`an  dibacckan  kapada  para  sahabat  Rasulullah  SAW  yang
berisi pujian tentang mereka, maka mengalirlah air mata mereka dan
kulit-kulit  mereka bergetar."  Dikatakan  kepada  Asma`,  "Ketika  AI

Qur`an dibacakan kapada seseorang kini, maka dia akan tersun8kur

pingsan."    Asma`    RA    berkata,    "Aku    berlindung    dari    syetan
` terkutuk.»901

Sa'id bin Abdirrahman AI  Juhami berkata,  "Ibnu Umar RA
beljalan melintasi  seseorang yang suka membaca AI Qur`an dan dia
teljatuh  setelah membacanya.  Ibnu Umar RA berkata,  "Kenapa dia
ini?"   Orang-orang   berkata,   "Jika   dia   membaca   AI   Qur`an   dan
mgndengar  nana  Allah  SWT  disebutkan,  langsung jatuh  pingsan."
Ibnu Umar RA berkata, "Kani sungguh takut kepada AIlah SWT dan
kani  tidak  sanipai jatuh  ketika mendengar  mama-Nya  disebutkan."
Kemudian  Ibnu  Umar  RA  berkata,  "Syetan  telah  masuk  ke  dalam

Perutnya. hi bukan perbuatan para sahabat Muhanimad SAW."902

9°' Atsar ini disebutkan Ibnu Athiyych dalam ,4/ M#Aarrar t4J  Wajl.z (14/77), dan

AI#u2RE.andchanAIBahr(71423).



Umar bin Abdul Aziz berkata, "Diceritakan kapada Ibnu Sirin
tentang  sejunlah  orang  yang  jatuh  pingsan  setelah  membaca  AI

Qur`an.  Ibnu  Sirin  berkata:  Perbedaan  antara kami  dengan mereka
adalah jika mereka duduk di bagian atas rumch dengan menjulurkan
kakinya,  1alu dibacakan AI Qur`an kepada mereka dari awal hingga
akhimya,jikamerekamenjatuhkandirimakaitubenar."903

Abu  hiran  AI  Juwaini  berkata,  `Tada  suatu hari  Musa AS
sedang  menasihati  kaurmya  dari  bani  Israel.  Pada  saat  itu,  salah
seorang  dari mereka mengoyak-ngoyak bajunya.  Maka,  Allah  SWT
rrLowalnywh kapavLz\ M"sa,  A:S, ``Katahan  kepada pemilik  baju  itu,
'Jangan  hoyak  bajanu,  sungguh  Aha  tidck  menyukal  orang-orang

yangmubadzir.'Semogahatinyaterbuka."

jKefl.g¢: Zaid bin Aslan berkata, "Ubai bin Ka'ab membacakan

AI Qur`an di hadapan Rasulullah SAW, dan sejumlch schabat duduk
di  dekatnya.  Setelch mendengar  lantunan  ayat-ayat  AI  Qur`an,  hati
mereka menjadi  lembut  dan penuh kasih."  Maka,  Rasulullah  SAW
bersztode,   "Pada   saat   hati   kalian   demikian,   berdoalah,   sebab
kelembu;tanituada|chrahmat."sO4

Dari  AI  Abbas  RA,  dia  berkata:  balhwa  Rasulullch  SAW

bexsatoitoda, " Ketiha kulit seseorang yang beriman bergetar karena takut
kepada  Allah,  maka  dosa-dosanya  berjatuhan  ¢tchaatialfsos  seperti

903  Ibid.
904  Disebutkan As-Suyuthi  dalam ,4J /aml.' .4J Kab!.r (1/1134)  dari riwayat Ibnu

Syalin   dalam  4/  j4J¢d,   dan   Ad-Dailami   dari   Ubai   RA.   Imam  As-Suyuthi
menyebutkamya dalam 4s4-SAagftz.r nomor 1211 dan mendainya hasan. AI Qadha`i
dandalamsanadnyaterdapatUmarbinAhmadAbuHafshbinSyahin.

Adz-Dzdrbi  berkata,   "Ad-Daraquthni  berkata:   berbunt  salah,   tetapi  perawi
telpercaya."dalamsanadnyajugaterdapatSyababchbinSuwar.Dikatakandalarn4/
Kas};L§)Ja/   Dari   kaun  Murji'ah  dan   seorang  yang  jujur.   Abu  Hatim  berkata,"ngo¥i#g,a,atr;d,#isfd„}i##a]#'dosanyabejatuhan.An-IV!.frays«1/337).



darn yang  kering berjatuhan dari pohon tua. " Dan Tbrm Albfoas
RA,  bahwa Rasulullah  SAW bersabda,  "Kzf/I.f seortz»g Aamha }Ja»g

bergctar harena takut kepada Allah SWT, maka diharamkan baginya

apineraha.»rm

Dari Syahr bin Hausyab, dari Ummu Ad-Darda`  dia berkata,
"Rasa takut pada hati sescorang, seperti pelapch kurma yang terbakar.

Kanu  mendapati  dia  saped  orang  yang  deman."  Saya  berkata:
Benarlah. Ummu Ad-Darda` berkata, "Maka berdoalah kapnda Allah,
sebab doa yang dipanj.atkan ketika itu dikatulkan."

Dari   Tsabit   AI   Banani   dia   berkata,   "Sescorang   berkata
kepadaku:  Sungguh  saya  mengetahui  kapan  doa  itu  terkabulkan."
Orang-orang berkata, "Bagainana kanu mengetahuinya?" Tsabit AI
Banani berkata, "Ketika kulit saya bergetar. Hati saya takut. Air mata
saya tumpah. Saat itu, adalah saat terkabulnya doa."

Di:kendK:an, Iqsya`arra jildu  ar-roful  -  iqsyi'raraa - dan cia,
m%gtya `z.7'r!.   Qnllit   seseorang  bergetar).   Bentuk   pluralnya   adalah

gftyaa `z.r  dan  mz.in-nya  ditiadakan.  Mz.in-nya  tanbchan.  Dikatakan,
aftadrajAwge4p/`an.I.rch(diatckenademan).9°8

in' AI Qais berkata:

Maha saya simpan janfungjantung sapanif ang malam

9°6 Discbutkan As-Suyuthi  dalam ,4/ /pml.' 4/ AfroI.r (I/412)  dari riwayat Ath-

Thabrani  dalam A/ Kabl.r.  AI  HalriD  Abu  Bahar Asy-Syafi`i,  Sil]awaih  dan AI
Balhaqi dalam fg¢f `ab .4/ /maw.  Dinwayatkan pula oleh AI Khathfo dari AI Abbas
bin Abdil Muthallib. Imani As-Suyuthi menyebutkamya dalam Act-£tagAI.r nomor
468 dan menilainya dAa `1/: AI Mundziri dan AI haqi berkata, "Sanadrya dAa `I/:" AI
Haitsami berkata, `Di dalam sanad hadits ini Uini Kults`m binti AI Abbas RA.
Saya tidak mengenahya, dan perawi lairmya perawi tepercaya." Diriwayathn pula
oleh AI Bazzar.

9°7  Disebutkan  Imam  As-Suyuthi  hadits  semalma  dalam 4d-Dzt" 14J Wa»tsur

(5/£82£)in.Tafsir£,.sa#"'4r¢b(enth:gtry`ara).



Dan hati karena taha:i menggigil.

Ada   yang   mengatakan,   "AI   Qur`an   berada   pada   puncak
keberlimpahan  dan  keindahan  bchasanya.   Ketika  mereka  melihat
keagungan  AI  Qur`an  dari  orang-orang  yang  mengkritiknya,  kulit

mereka  bergetar  mengagungkan  AI   Qur`an.   Mereka  juga  tckjub
mengetahui bagusnya susunan kalimat-kalimatnya,  dan merasa takut
setelchmemahanimaknanya.ItuadalchFimanAllahswT,l'j£8jij'}`
rii ,a€££ i;, 6}£££ \£±£ ,'i3:ifp< }=; §€ 6l;i;£j.rf  "Ka7¢% sekz.ra»j;a
Kami twrunkan Al-Q]i:ran ihi kepada sebuah gunung, pasti kamu akan
melihatnya tundck terpecah belah  disebabkan  ketakutannya kepada
4//a!fa. ''9°9 Makna a!f-r¢sfa¢ddw ` (telpecch belch) dekat dengan makna

a"gryz.fro&r(gemetar).MaknaAfoas}w`dekatdenganfirman-Nya:€f
csti 5S S\£,.;SSSj .F,>jt ,:pS   «Kemudtan menjadt tenang ku,tt dan

hati mereha di waktu mengingat Allah," rndm:aL layyinulqalbi addrch

hati yang kasih, tenang dan damai.

STci±al~`S"/f«/&ApeJ«»/.#fr4//¢A,"yakniAIQur`anadalch
petunjuk Allah SWT. Ada yang mengatckan, "Sesuatu yang diberikan
Allah SWT kepada mereka berupa rasa takut akan siksa-Nya dan rasa
harap clan pahala-Nya. Itulch'pefuhjuk Allah SWT.   C3 'rifue c;3
>¢)i .cf, :fi "Dan, barangsiapa yang disesatkan AIlch niscaya tak ada
bczgz.77};a seo7.¢»g pemz.mpz.7€ pw7r, " yalmi dari kehinaan yang diberikan-

Nya dan tidak ada yang akan memberinya pengajaran. Ayat ini secara
otomatis   menolck   pemahaman   pengikut   Qadariyah.   Pembahasan
tentang makna ini telah dipabarkan sebelumnya secara panjang lebar.

Ibnu  katsir  dan  Ibnu  Muhaishin  mewaqafl[an  gz.rfl `a!fo  pada

lafazh  3t£  .  Pada  dua tempat  tertulis  dengan );a`  dan pada tempat
laimya tertulis tanpa );a `.

909 Qs. AI Hasyr [59]:  21.



Firman AI]ah :

##ap'sa±±=!!,Jf5j;:±j'tiiEJt3\jl.t'pJl-ap=:£>Jfcfi

y,i=J1,¢\ij.Tar,I: c,,c!j(£'#©
j*i:.=£S.t¢`ji'jb€:ftt3jiij,6jijJai#\'it:©6L#.

©6L#-i;g
``Maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya

menghindari adzab yang buruk pada hart hia:mat (sama dengan
orang mukmin yang tidak kena edzab)? dan dikatakan kepada

orang-orang yang zhalim, 'Rasakanlah olehmu balasan apa yang
telah kanu kerjakan.' Orang-orang yang sebelum mereka telah

mendustakan (rasul-rasul), maka datanglah kepada mereka adzab
dart arah yang tidak mereha sangka. Maka, Auah merasakan

kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan,
sesungguhnya adzab pada hart akhirat lebih besar kalou mereka

me»gef¢Azfi " (Qs. Az-Zumar [39] : 24-26)

Firman Allah  SWT,  ?\ffi.t'.|P <S±:£>  j:;i c±i    "Maha
apakel:h  orang-orang  yang  menoleh  dengan  mkanya  menghindari
adeab }iang Z7w7"k " Atha`  dan Ibnu Zaid berkata,  "Dilemparkan ke

neraka dengan kedua tangan terikat di pundaknya, maka yang pertana
kali menyentuh api adalah waj ahnya."

Mujahid  berkata,  "Diseret  dengan  wajah  menghadapi  api."
Muqatil berkata,  "Orang-orang kafir dilemparkan ke neraka dengan
tangan  terikat  pada  lehemya,  dan  pada  lehemya  itu  malaikat  batu
besar  sebesar  gunung  belerang.  Batu  itu  menyala.  Panasnya  dan



nyalanya  menyambar  wajahnya.  Dia  tidak  mampu  membuang  rasa

panas dan nyala api itu dari wajahnya, sebab tangannya terikat."

Khabar   dalam   kalimat   ini   tidak   terucapkan.   AI   A]chfasy

berkata, "Yakni,  g\3=j.i'.;i fit±£> cj{;£c±i    'n4afa 4pa!frclfr ora#g-
orang  yang   menoleh   dengan  mukanya  menghindari   adzab  yang
bctr#fr',"   itu  lebih  mulia  dari   orang-orang  beriman  yang  disiksa?

Saperti:  C;:±gi i;. a.,\; ~j~t; cr€ ri a  J~6i i a j3i   "n4afa, apafafr
orang-orang yang dilemparkan ke dalan neraka lebih balk, ataulah
orang-orang   yang    datang    dengan    anan    sentosa   pada    hari
kiamat?.„9„

':fy±SJ±   de,i  "Dan   dikatakan   kepada   orang-orang   yang

zfocz/z.","  yakni Malaikat penjaga neraka berkata kepada orang-orang
I

hamukerjakan,"

•(S; "Rasakanlch olehm balasan apa yang telch

yakni balasan usaha maksiatmu. Ayat seperti firman-
"ya.Gu'i3€'i{{t.\S}is.*j§±..i:}=C..\'±h:Inilah.har,ta,
bendamu yang hamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah
sekarang(akibatdari)apayangkarrmsimpanitu.''8"

t.ftf;#rc,an6€iL,¥{fa¥\,T±,©a~6#i¥#'L'
cr, Sji 6,#

" Orang-orang yang

sebelun  mereka  telch  mendustakan  (rasul-rasul),  maha  datanglah
kepada  mereha  adzab  dart  arch yang tidak mereka  sangha.  Maha
AIlch merasakan kepada mereka kehinaan pada kchidupan  dunia."
Telch dibahas sebelumnya.

AI Mubarrad berkata, "Kepada setiap orang yang terluka kita

berkata,   'Dia  sudch  merasakannya'."   yakni   sanpainya  adzab   itu

9'° Qs. Fusbshilat [41]: 40.
9[] Qs. At-Taubch [9]: 35.



kapada mereka sebagaimana sanpainya rasa pahit dan manis kapada
india rasa mereka."

AI  Mubarrad  juga  berkata,  "4/  Kfaz.z)#¢  sesuatu  yang  tidak

menyenangkan,  dan  cr/ AAa[zaa);aA  sesuatu  yang memalukan.   ¢\fi'j
'3Si-,o;±;ffi\"Dan,sesungguhayaadzabpadahariakhiratlebth.besar,"

yalmi dari  apa yang mereka terina di  dunia.  6L#.  Sg i "Ka/aw
mereha mengetchwi. "

Firman Allah:

©f#Jffi:pe€#Fcfe\€j.t\ric,ur,ifu,t=i#fa'pi
©6L##€er9d,;#€,J£6\'.3

"Sesungguhnya telch Kami buatkan bagi manusia dalam AI Qur`an

ini sctiap macam perumpoimaan supaya mereka dapat pelajaran.

(ialah) AI Qur`an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan
(di dalamnya) supaya mereka bertakwa."

(Qs. Az-Zumar [39] : 27-28)

FimanAIlahSWT,}££Fcre\€j.{\rijut,lfu,t=|[;£fa'j
``Sesungguhnya telah Karhi buatkan bagi manusia dalan AI Q|ir`an

i.#z. Sefz.ap  maca7% pe7"mpa7%ac!71,"  yakni  dari  setiap  permisalan yang

dibutuhkan,  seperti  firman-Nya:  ;GS. ®t, jsJf j> \:£3 g   "rz.ado/aA
Kami alpakan sesuatu pun dalam AI Kitab."9" Alda yari:8 "e;ngatalcan,

:t:::chyuTugstee::rd¥e£:.b:tekr:kab£:p:#cfu£.¥o;t;

9]2 Qs. Al An'aan [6]: 38.



mereha  drpaf pe/ey.ara#,"  yakni  menerina  nasihat.  €;;  61€3  "4/

Qur`andalambahasaArab."Dtoacanashabsetoa,gaihaal.

AI A]chfasy berkata, "Karena fiman AIlah SWT,  e\:j.i \ri c+2
"Da/am j4/ gwr `cI# I.#i., " adalah kalimat m¢ `rz/¢fo.

Ali bin  Sulalman berkata,  "&j;£ dibaca #asfoab  sebagal  faaaJ

dan  6\€3  1afazh yang menyesesuaikan diri dengan foaa/,  saperti jika

Anda berkata., "Marartu  bi  Zaidin  rtyulan  shaalihaa,  sa.yai berialan

bersama   Zaid   lelaki   yang   shalih.   Mcka,   perkataanmu  s%aa/I.faaa

terbaca  manshub  karena  sebagai  feaaJ. "  Az-Zujjaj  berkata,  "6;;>
dibaca #asAab sebagai facr¢/, dan 6r+3 sebagai penekanan.

de   G.,i  'if e   "(ialah)   yg:.g   tid?k   ada   keben€ho.:an. (`d:
drJam#}ja/. "  An-Nulhas  berkata9'3,  "Perkataan  yang  terbaik  adalah

perkataan  Adh-Dhchhak,  dia  berkata,  `Tidak  ada  pertentangan  di
dalarmya."  Demikian  juga  pendapat  Ibnu  Abbas  RA."  Demikian
disebutkan Ats-Tsa'1abi.

Diriwayatkan  pula  dari  mnu  Abbas  RA,  maknanya  bukan
dibuat-buat.   Demikian   yang   dinyatakan   AI   Mahdawi   dan   yang
dikatakan As-Suddi sebagalmana yang dikatckan Ats-Tsa' labi.

Utsman bin Affan RA berkata,  "Tidck  saling bertentangan."
Mujchid  berkata,  "Tidak  rancu."  Bakar  bin  Abdillah  AI  Muzanni
berkata,   "Tidak   ada  kesalahan."   Ada   yang   mengatckan,   ``Tidck
meragckan." Demikian yang dikatakan As-Suddi  sebagaimana yang
dikatakan AI Mawardi.914

Telchdatangkapadarmkeyakinanyangtidakpincang

913 Lib. r'rab AJ gwr`a# (4/10).
914 Lib. r¢/F|.r ,4J Mawardz. (5/124).



DariTuhandanperkataanyangtidakdusta9\5

6L#ap€"S«prysmerehaberf¢h./a,"yaknimenjagadiridari
kekufuan dan dusta.

Firman Allah :

j£Jij,ffifi3j €~B+€*iegiv5fa:'&{c±;

©6L#.t'fgrii;,fa,#ffe'Q€#.
``Allah membuat perumpamaan (yaltu) seorang lahi-lcki quudak)

yang dimtlihi oleh beberapa orang yang berserikat yang dalun
perselisihan dan seorang .budak yang menjadi milik penuh dart
seorang lahi-lahi (sofa). Adakah kedua budck itu suna halnya?

segalapujibagiAllahtetapikebanyakanmerehatidakmengctahui."

(Qs. Az-Zumar [39]: 29)

Fiman AIlch SWT, a ¢-g+€*3±giv3se'&ifc±;"A77aA
membuat   pe:runpamaan   (yarfu)   seorang   laki-laki   (budck)   yang
dimiliki    oleh    beberapa    orang   yang    berserikat    yang    dalam

perselisihan. "  AI REsa:i berktrfa, ..L&£th  se±   "Seorang laki-laki,"
dibaca  dengan  »asAab,  sebab  ia  adalah  tebemahan  dan  penafsiran
lafazh   a/   mz.tsa/   ®erempumaan).   Jika   Anda   man,   Anda   bisa
menj adikanya #asA4b dengan membuang huruf/.ar-nya. Contohnya:
dharaba Allaha matsalaa birdyulim.

'5#3i ¢£, .`Yang diniliki oleh beberapa orang yang

berserikat  yang  dalam  perselisihan. "  AI Farm:  bckard9\6,  `tyaldri,

9'5  Syair  terdapat  dalam ,4J Has)nya/ (3/346),  dan i4J Babr i4/ AfwA!tfa  (7/424).

Percakapan syair ditujukan kepada Rasulullah SAW.



mwfatif¢/z/ct#      q3erbeda      pendapat)."      AI      Mubarrad      berkata,
"Mwf¢ `czasz.rww#,  tidck sapakat.  Dari kata kelja s}/¢haSa -)/¢shay# -

s)/#ds¢¢  dengan timbangan q¢/w/a  (kembali  dari bepergian),  dan dia

s);akis##.    Semisal,    `aswr¢   -)/¢`sw"-    `wsra!c!   dan   dia    `czsz."7!

(menindas).DemikianyangdikatckanAITauhari917

Az-Zamakhsyari berkata,91 8  "4f-r¢s);¢¢kfous  dan ¢f-f¢s);a[clhas

adalah  cz/  I.fafofz./¢fl/,  perselisihan.  Dikatakan:  fcrs);a¢faasczf  ¢Awczcz/wfow,

keadaamya  kacau  dan  fas)/a!czfrfe¢saf  ¢s7!cza#wfect  giginya  tidck  rata.

Syaakasanii f ulaan yaha:i maakasani (mengani:ayalnr) dan syaahhanii

(memusuhiku)  jI.   fraggz.   (dalam   hakku)."   AI   Jauhari   berkata,919
``Rajulun  syakeun  denga][L  kof  sniJan be;rndm:a  sha`bu  al  khaluqi

(tabiat yang sulit). Seorang penyair berkata:

Jelck akhlak, cenberat, terburu-ban dan berlebihan92;0

gclw7"c¢#  a)wdsw#  (orang-orang  yang  bakhil),  seperti  ray.w/w#
sfoczdgw#  (lelaki  yang  sempuma)  dan  gc!wmw#  sfowdgw#  (orang-orang

yang jujur).  Terkadang  diucapkan  dengan kasrah  ha/ yakni  a)J¢fu.sa!,
mashdanya s);aha¢safe.

AI  Farra`  berkata,  "Rajulun  ryafa.s"#.  Teljadi  dengan  kias.

Ayat  ini   adalah  permisalan  tentang  seseorang  yang  menyembah
banyak Tuhan.

]S€3,\C1=S$3;3``Danseorangbudckyangmenjadimilikpenrh.
dcrrz.  seorcz"g  /¢fo.-/czfa.,"  yakni  murni  milik  seorang  tuan.  Ayat  ini

adalah pemisalan bagi seseorang yang menyembah satu Tuhan.   j±

916 Lib. Tafsir Ma 'a#z. i4J g#r`a# (2/419).
917 Lib. Tafsir Asfa-S4i.ftA4A (3/941 ).
918Lih.Tafsir,4/K¢sys'ya/I/(3/346).
919 Lin. Tafsir ASA-Sfei.faAa!fe (3/940).
920  Syair  penguat  ini  terdapat  dalam 4s*-Sfez.A&afa  (3/940)  dan  fz.s¢#  AJ  '4rcrb

(entri: s);aha5cz).



€S:1 d,S:i  "Adakah kedua budak itu sama halnya?" Seo"gbndck

yang melayani sejumlah tuan yang berserikat. Tabiat mereka berbeda.
Niat mereka tidak sama.  Masing-masing tuan menghendakinya agar
melayaninya.     Dia     telch     menyerahkan     selumh     tenaga     dan
kemampuannya  yang  besar untuk  melayani  semuanya.  Akan  tetapi
tidak  seorang  pun  di  antara  tuannya  itu  yang  meridhainya,  sebab
setiap  mereka  merasa  hak  mereka  belum  terpenuhi.   Akan  tetapi
seorang   budck   yang   hanya   melayani    seorang   tuan,    dia   bisa
sepenuhnya  berdedikasi  kepada  tuannya  tanpa  ada  yang  menuntut
haknya  kepadanya.  Jika  hamba ini  taat,  mcka tuannya mengetahui,
ketaatannya  hanya  untuknya.  Jika  hanba  ini  berbuat  salah,  maka
tuannya clan memperbaikinya. Mcka siapckch di antara kedua budak
ini yang sedikit lelahnya dan beljalan pada jalan yang lurus?

Penduduk   Kufch   dan   penduduk   Madinch   membacanya,
"wara!/.a//crcz scz/¢7"cza". Ibnu Abbas RA, Mujchid, AI Hasan, Ashim, AI

Jahdari, Abu Amr, Ibnu Katsir dan Ya`qub membacanya, "w¢ra/.w/c[¢
sczcz/I."czcz,"921  dan qz.rcz `a!fe ini dipilih oleh Abu Ubaid karena benarnya

penafsiran  dengamya.   Dia  berkata,   "Sebab  as-Scza!mz.in   adalah  a/
Kfo¢¢/z.sft  (yang murni)  1awan dari  mnyf¢ra[k,  dan ¢s-scz/am  (danai)

adalah lawan a/ fo¢rbw yang berarti perang dan tidck ada peperangan

di dalan ayat ini."

An-Nulhas berkata,922 "Cara pendalilan saperti ini tidak benar,

sebab  ketika  sebuah  lafazh mengandung  dua makna,  maka,  dibawa
kepada makna yang terdekat. Walaupun makna as-sa/¢m lawan dari a!/
fec!rb,  tetapi  lafazh  czs-sa!/4!m  bisa  ditempatkan  ke  tempat  yang  lain.

Sebagaimana  dikatckan  kapada  Anda,  `Di  rumali  ini  ada  beberapa

92[ gz.ra! `aA "sa4!/I.mac" ini adalali qz.r¢ `a4 mwfaw¢fz.r, sebagaimana terdapat dalam

ragg£Z.2£."#:;y#8Lrl`:8„i(#o4):Jg#"2/750).



sekutu." Dengan demikian mereka adalch musuh Anda. Sebagaimana

pula mina sac/I.in  mengandung penempatap yang lain.  Dikatakan,
sy¢I.'w#s¢a/I.mw#yalmisesuatuyangtidakbercacat.Keduag!.ra`afoini

gz.ra `aA yang bagus dan dibaca oleh ulana.

Abu Hatim memilih gz.ra `aA ulana kota Madinah "sai/amaa".

Dia  berkata,  "Makna  ini  tidak  diperselisihkan."  Sa'id  bin  Jubalr,
Ilrfuah, Abu AI `Aliyah dan Nashr membacanya "sz./mac" dengan sfro
kasrali923   dan   /aim   sukun.   Sz./mac   dan  sa/amaa   rdalah  mashdar.

Susunan kalinathya: wa r¢/.wJaa dza soJaml.#, tetapi mudhafuya (dza,

yang memiliki) ditiadakan.

Dan, :fi=;' adalah si fat pembeda. Malmanya: Apakali sana si fat

dan   keadaan   keduanya.    Adapun   mengapa   lafazh   pembedanya
berbendk tunggal,  adalah untuk menjelaskan jenisnya.    i; %, rfu
6if e4 .FS'\ "S:gala _pu!i  b.a.st Allah tetapi .f eb:ny:ham mereka
fz.dakme»gefaA#z.,"yanghcksehinggamaumenrikutinya.

Firman AIlah :

#p'jL93#-it3Li.pe£#©6ji€fr€,5g;'&€i
©6rfe

C`Sesungguhnya kanu akan matt dan sesungguhnya mereha akan

mq[ti (pula). Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan
berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu."

(Qs. Az-Zumar [39] : 30-31)

923 gj+a `a!fo "s!.Jmaa" dengan s}.# kasrah dan Ja" sukun disebuckan Ibnu Athiyyah

dalamj4/M#Aar7iar,4JWajzz(14/81)danqi.ra`a#hitidckm#f¢w4!tr.r.



Firman Allah SWT, 6j;€ +€j; 2+' a?i ``Sesw»ggztfr»y& ham#
akan   matt   dan   sesungguhnya   mereka   akan   matt   ®ula)."   Tbrm
Muhaishin,  mnu  Abu  Albah,  Isa  bin  Umar,  dan  Ibnu  Abu  Ishck
me"bacanya.,"innakamaa`ituunwainnahummaa`ituna".924Qi:ra:ch
ini dinilai foas¢#, dan Abdullah bin Az-Zubair membacanya demikian.

jin-Nulhas   berkata,925   "4/I/  pada   lafazh   ini   (mcl¢`z.f"w#)

terkadang ditiadckan pada sejumlch g!+a `afo yang j arang dipergunakan

(s)/a¢dz). Lafazh "mac `z.fw%#" bermalma kata kelja nasa datang sering
dipergunakan dalam percakapan orang-orang Arab.  Contohnya, mac
haa#a  "arz.I.dftaa  (dia tidak  akan  sakit)  wa `!.##czftct  /¢maczr!.d7±w#  mz.7!

foaadza  affo-£fta `aam  (dan  dia  akan  menjadi  sakit  dari  [disebabkan]

mckanan ini)."

AI Hasan, AI Farra`  dan AI RIsa`i berkata, "Lafazh a!/ m¢)ryz.f

dengan tasydid berasal  dari makna lafazh /¢m y¢mwf ®elun mati),
sa);¢mw#f (akan mati).  Lafazh a/ mayz.f%  dengan tanpa tasydid pada

hunf ys`  bemakna  seseorang  yang  sudah  ditinggalkan  ruhnya.
Karena itu lafaali ini dibaca dengan tasydid pada ayat ini."

Qatadch  berkata,  `"cknanya  #w'z.I.j#  i/aa  a#-Ivabz.);  #a/swfaw

acami mengabarkan kematian Nabi), »w `z.z.f« I./az.ham a»L¢ds%fum ¢ani
mengabarkan kematian kalian)."

Tsabit  AI  Bunani  berkata,   "Seseorang  meratapi  kematian
saudara  Shilah  bin  Asyyam.  Shilah  bin  Asyyan  mengajak  orang
tersebut  makan,  katanya,   'Mendekatlch,  mari  kita  makan.   Sudch
banyak yang meratapi saudaraku ini'." Lelaki itu berkata, "Bagaimana
saya   tidak   bersedih,   sayalah   yang   pertana   kali   memberitakan

924  g}.ra`aA  ini  disebutkan ch-Nthhas  dalam /'rab i47  gzfr`a»  (4/11),  dan lbnu

Athiyyab  dalam AJ M"h¢rmr ,4/  Wa/I.ie (14/82),  dan Abu Hayyan dalam AJ Barfer
(7/9!52i#,rqa';aA`;"g¥„¥`::#]7.adeserfatidakmwf¢wa!|.r.



kematiannya." Shilch bin Asyyan berkata, "Tidck, AIlah SWT yang

pertana kali memberitakamya." Shilch bin Asyyan membaca ayat,
'b±;±4|,62g;;6fy)E"Ses_un?.guhnyakamuahanmatidansesungguhnya

mereha akan matt ®ula). "

Ayat  ini  adalah  sebuah  kalimat  percakapan  yang  ditujukan

kapada   Rasulullch   SAW,   mengabarkan   akan   kematiannya   dan
kematian orang-orang yang memusuhinya. Ayat ini mengandung lima
makna.926

1.         Peringatan terhadap adanyakehidupan akhirat.

2.         Diingatkan sebagai penyemangat untuk lebih beramal.

3.         Peringatan akan kematian Rasulullah SAW.

4.         Agar  unmatnya  tidak  berselisih  paham  tentang  kematian
Rasulullah   SAW   sebagaimana   ummat-ummat   yang   lain.
Sehingga,     sebagaimana     diketalhi,     ketika     Umar     RA
mengin8kari   kematian   Rasulullah   SAW,   Abu   Bakar   RA
membacakan ayat ini dan Umar RA terdian karenanya.

Agar   Rasulullah   SAW   mengetahui   bchwa   Allah   SWT
menganggap   sama   semua   hamba-Nya   meskipun   berbeda
dalan keutamaan.  Semua itu bemalma agar memperbanyck

gembira dan mengurangi rasa sesal.

6±±±±   FS   irty  *±S(  '¢5._.ire  '.?     :.Temu?iaT.
sesunggulmya  kanri  pada  hari  kiamat  ckan  berbautch-bantah  di
A¢drpa7®    rwfoa#mw,"   yakni   Orang-orang   kafir   dan   orang-orang

beriman  saling  berbantah-bantchan.  Demikian  juga  dengan  orang-
orang yang zhalim dan yang dizhalimi. Demikian yang dikatakan lbnu
Abbas RA dan ulama lainnya.

926Limanrakha.`inirdisgha#Sca*a4|,Mriawardidalamkitabtafsimya(5/125).



Di  dalan  sebuah hadits yang panjang  disebutkan:  Pada hari

kiamat akan teljadi perselisihan yang demikian hebat hingga jasad dan
ruh saling berbantch. Az-Zubair berkata, "Ketika ayat ini turn, kani
berkata: Ya Rasulullah, apakah selunin perbuatan kani berikut dosa-
dosa sepele  akan disebut ulang pada hari kiamat?" Rasulullah SAW
rne"ja;Ivth, ``Ya,  sehingga  sctiap  orang  ahan  memperoleh  haknya."
Az-Zubair berkata,  "Demi Allah, jika demikian sungguh ini perkara

yan8mengerikan.»927

Ibnu Umar RA berkata, "Saya telch hidup sepanjang usia saya.

Saya memikirkan tentang ayat ini, saya berpikir ia diturunkan untuk
kami dan kedua AhluHdtab:  €>j;£2 f€y' Jig ;££ej.i tjJ 'pe± #
"Kenudian sesungguhnya ka:rm pada hari hianat  akan berbantah-

bcI#fczfe  dz.  ¢adapa!#  rwfe¢#mw. "  Saya  berkata,  "Bagaimana  mun8kin

pertengkaran itu tejadi  antara kami  sendiri (sesana Muslim), sebab
kami    seagana   dan   Nabi    kani    satu.    Hingga    alchimya   saya
menycksikan  sendiri  pertengkaran  yang  tejadi  di  antara kami,  dan

percaya baliwa ayat ini diturunkan untuk kaum Muslimin."

Abu Sa'id AI Khudri berkata, ``Kami  sering berkata, "Tuhan

kami  satu.  Agama  kami  satu.  Nabi  kani  satu.  Bagaimana  teljadi

pertenBkaran  ini?  Ketika  teljadi  perang  Shiffin  dan  kani  saling
bexperang,  kami  berkata  bahwa  inilch  yang  dimaksud  dengan  ayat
ini.„

Ibral]in  An-Nalcha`i  berkata,  "Ketika  ayat  ini  turn,  para
schabat    Rasulullah    SAW    saling    berkata    di    antara    mereka,
Terten8karan  apa yang teljadi  di  antara kani?' Ketika Utsman RA
terbunuh, kami berkata, 'Pertengkaran ini teq. adi di antara kami'."

927 |m.  hmm Ahmad dalam j4J Mus#¢d (1/167).  Ibnu Katsir menyebutkamya

dalam kitab tafsimya (4/52)  dari riwayat At-Tirmidzi.  Imam At-Tirridzi berkata,
"Ha!scz# sfaa4z.fe." Disebutkan AI Alusi dalam Jtwfe .4/ "a 'a#!. (7/403).



Ada   yang   mengatakan,    "Perten8karan   dimcksud    adalali

meminta keadilan hukum di hadapan Allali SWT.  Orang-orang yang

pemch  dizhalimi  di  dunia  dahulu  akan  memperoleh  haknya  dari
orang-orang yang pemah menzhaliminya,  yalmi  memperoleh pchala

yang semestinya diperoleh orang yang menzhaliminya. "

Ayat ini bersifat umum untuk semua kezhaliman yang berlaku,
sebagainana yang disebutkan di  dalam hadits  Abu Hurairah bahwa
Rasulullch  SAW  bersabda,  "raftwfrofa  ke/i.a#,  sz.a!pcrhaA  ora#g );any

ba#gfrof  I.f#?"  Para  sahabat berkata,  "Orang  yang ban8lmit  adalah
orang yang tidak mempunyai dirham dan barang-barang." Rasulullah
SA:IN bersato;toda, "Orang yang bangkrut dart ummatku adalah orang-
orang  yang   datang  padd   hart   kiamat   dengan   anal   shalatnya,

puasanya,  dan  zahatrya.  Tetapi  bersanaan  dengan  itu,  dia  pun
membowa    dosa-dosanya.    dosa    mencela,    dosa    memrd:wh,    dosa

mema:kan harta fulan, dosa menunpchkan darch fulan, dosa memukul
si  fulan.   Maka,  pahala  kebaikannya  tersebut  diserahican  kapada
orang-orang  yang  pernah  disakiti  dan  dizhalindnya.  Jika  pahala
kebaikannya   habis,   maka   dosa-dosa   orang-orang   yang   permah
dizhalininya   ahan   diserahkan   kepadanya,   hingga   ckhirmya   dia
d].campakha#   ke   daJam   #erake. "928   IR.   Imam   Muslim.   Kajian

masalch ini telch dilakukan sebelumnya pada sural Aali `|mraan.929

Di dalam AI Bulchari, dari Abu Hurairah RA bchwa Rasulullah

SA:IN  befrsztoda,  "Barangsiapa  yang  pernch  menzhalimi  seseorang
berupa   hutang   atou   lainnya,   hendaknya   melunasinya   sekarang
sebelum  hari  kiemat  tiba.   Jika  dia  mempurtyal  kebaikan,   maka
kebaikannya   ahan   diberikan   kepada   orang-orang   yang   permah

928  HR.  Muslim  dalam  pembahasan  tentang  Kebaikan  dan  Hubungan  Kerabat

(4;!99i72..TafsirsurahAafi`Irmaan,ayatl69.



dichalininya.   Jiha   tidak,   maha   dosa-dosa   orang   yang   pernch
dizhaliminyaahamdiserahkankepadanya.''93°

Dalam j4/ A4las#czd, bab:  Awal Mula Teljadinya Pertengkaran

di Dunia. Pembchasan masalah ini telch kami jelaskan secara panjang
lebar di dalam kitab [4f-radzfo.7iaA.

Firman Allah :

rfi:€;~E3£¢|t2`t.=,i§,dfif6;€5=di:;££f;;s©
:,4~5ifj¢iJ`!€~{c5#©: c3i:#r2
£~S;t±il,`Scd;.~ie<j++~l±:.gd©`SL#:j't;±ta±'Bi

g€jz5uscfjrfij=f#'dt;;±=:]~©af=3T
©6L#..LSc±cal€Tri'L>/£j

¢`Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-

buat dusta terhadap AIlah dan mendustakan kebenaran katika
datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat
tinggal bagi orang-orang yang kafir? Dan, orang yang membowa
kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah

orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka
kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikiqnlah balasan orang-

orang yang berbuat balk, agar AIlah ahan menutupi (mengampuhi)
bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan

930 |R. AI Bukhari dalam pembahasan tentang Kezhaliman, bab: nomor  10, dan

dalam pembahasan tentang Perbudakan, HR. Ahmad dalam f4/ MZAs7iczd (2/435).



dan membalas mereka dengan upah yai.g lebih balk dq[ri apa yang
fe/aA mercha Aer/.cka»." (Qs. Az+Zumar [39] : 32-35)

Finan  AI\ch  SWT,   ';fE*  €S "Mane. s.i?p,a5€,h  yon,g  lebih
zAa/I.in," yakni tidak ada yang lebih chalim.  ,di6S €i£= cj3 "Dan.
orang  yang  membuat-buat  dusta  terhadap  Allah,"  drl  xpqudnga

;?„¥:ta)LF„Sfe¥„:I:,?,?::#QurdTans.ch±ec#`#::D£:
dz. nertzha /aAa»»am fersedz.a. " Dengan kalinat tanya yang berfungsi
sebagal penegasan. G'{S `.Tenpat timggal bagi orang-orang

)/a#g frojr.?" yakni kedudukan bad orang-orang yang ingkar.

Bersumber dari  lafach tsawaa  (tjj)  bz. a/ mafafza»  bemakna
berdian pada sebuah tempat - )/atswz. (cj?.) - tsawaa `a dan tsem;z.}Jaa.
Saperti mnd#aa (uja.) - nndAaa `a dan mnd#z.)p;aa. Jika berasal dari
lafazh  `afm4/aa (4£jD maka mashdanya edalch m%tsi¢/a}ya (4;j=.). hi
menunjukkan bchwa lafazh tsawco (tfj) adalch lafazh yang fashih.
Abu Ubaid meriwayatkan lafazh afs"a (¢jrty lalu menyenandun8kan
syair AI A`sya:

(atswaa) Bermalan dan melambatkannya agar berbehal

Berlaludanmeringgatkanjartyibagike|uarga93`

AI  Ashma`i  hanya  mengenal  lafach  tsawaa  (tjj)J).  Adapun
lafazh    afso4iaa    (¢ji)    peda    bait    syair    di    atas,    AI    Ashma`i
meriwayatkannya dengan lafazh isfz/ham, yalmi:  `a tsow;arfu gAaz.rz.I?

(apakch  saya  mendudukkan  orang  selain  saya).  Kata keria  ini  bisa

93` hiih. Ta,tsir Diwan-nya 221, Ash-Shihhah (6/22961, dan Lisan Al  'Arab (enhi..

tsaw"a).



menjadi kata kelja mwft7 `czddz. (yang membutuhkan objek) dan gA¢ztw

"Wf¢`¢ddJ.(tidakmembutuhkanobjek).932

Firman  Allah  SWT,   ej;I`t  2~£ C,J€}S   "Dam,   orfl»g )/a»g
memb¢wc!  #ebe7!ar¢#. "  Kalimat  ini  berada  pada  kedudukan  r¢/a '
sebagai m«bf&da `, dan khabamya,  6Jfi'f ;i taj!'Bi "Mereha #"
oJ`a#g-or¢ng  );any  berfclfa4;cz. "  Ulana  berselisih  pendapat  tentang

sosck yang membowa kebenaran dan membenarkannya.

AIL RA bedsata.,  "Dan,  orang  yang  membawa  kebenaran,"
adalch  Rasulullch  SAW,  dan  "D¢7!  me"be#arha##);a,"  adalch  Abu
Bckar Shiddiq RA." Mujchid berkata, `Nabi SAW dan Ali RA." As-

Suddi berkata, "Dan o7itzng )/a!#g me"bczwa kebe#ara#, " adalah Jibril

AS, dan "D¢# membe#¢rha#7i}/a!," adalah Rasulullah SAW."

Ibnu  Zaid,  Muqatil  dan  Qatadah  berkata,  "D¢#  orc[#g );a77g

"emb¢w¢       frebe#a!r¢7®,"      adalch      Nabi       SAW,       dan,       "Dcz7!

?eer::1:1"a:¥n"g"i°'"i=d::Ny::ang:#'fi¥H'i#e.re:etL;tw:::
ora#g-orang  )/any  berf¢twa,"  sebagaimana  berfiman:   £¢jgiv.  cj`ii
•`Petwmjukbagimerehayangbertakwa."933

An-Nakha`i    dan    Mujahid    berkata,    "Dc!#,    orang   yang
membawa  kebenaran  dan  membenarkannya,"   eta+ch  orang-orang
beriman  yang  datang  membawa  AI  Qur`an  pada  hari  kiamat  dan
berkata,  "Ini  yang  Engkau  berikan  kepada  kani  dan  kami  telah
mengikuti  isinya.   Dengan  demikian,   1afazh   cjp€IS   pada  ayat  ini
bemalma plural, sebagaimana lafazh mcz» ®ada  £;i ) juga bemalma

plural."

932 Ash.Shihhah da.n Lisan Al 'Arab, Ibid.
933 Qs. A| Baqarch [2]: 2.



Ada yang mengatakan, "Bahkan ##]® pada a/-Jadzz. ditiadakan,

sebab   kepanjangan.    Asy-Sya'bi   menafsirkannya   dengan   makna
tunggal,  dan  dia berkata,  "Da#,  ora#g )/¢ng  rmembaw¢  4ebenarcl#"

adalah  Muhammad  SAW  dan  khabamya  bermakna  plural.  Contoh
saperti   ini  banyck,   seperti  jika  kita  berkata   untuk  memuliakan
seseorang, Za!z.dr%/cl `aJ#w hadza wa frodza (Zaid berbuat [dengan kata

kelj a plural] demikian, demikian).

Ada  yang  mengatakan,   `Kalimat  tersebut  bersifat  umum
mengenai  siapa  saja  yang  menyeru  kepada  keesaan  Allah  SWT.
Demikian  yang  dikatakan  mnu Abbas RA  dan ulana lairmya,  dan
dipilih oleh Ath-Thabari."

Qira`ah  Ibnu  Mas'ud  RA  adalch,  "wa!//adz]. jaa`ww  bi.  ¢sft-
shadqi   wa   shadaquu   bihi,"934   dan   qira`ah   ±ri   dini\al   sera,g&i

penafsiran atas ayat.

Qira`ah Abu  Shalih AI  Kufi  adalah,  "wa/Jadz]. /.¢¢ `a  b!.  asfa-
sfal.dq!.  wa  sAadrqa  b].AI.,"  dengan  tanpa  tasydid935  bermakna,  dan

membenarkan   kedatangan   Rasulullah   SAW    dengan   apa   yang
dibawanya, yaitu membenarkan dengan taat kapada Allah SWT. Dan

pembahasan tentang lafazh cz//&dzz. yang mengandung makna tunggal
dan  plural  ini  telah  dibahas   sebelumnya  dalan  tafsir   surah  AI
Baqarah.936

&;iij JJe  <2j'+ti';. g fi    "Mereha  mempero/eA  ape }/ang

mereha `kehendaki pada sisi Tuhan mereka," yalmi be:raga, irlhazN* di

934 gz.ra `aA |bnu Mas`ud RA ini disebutkan Ibnu Athiyyah dalam kitab tafsinya

(14/84).  Ibnu Katsir dalam kitab  tafsirnya (7/90),  dan AI Farra`  dalam Mc['a#z. j4J
g"9r5`ag,(r2a/{a]fr9)Ag8iraaiafrdiijtEL±]£%:fzfo¥utiA##fwfi`L"MWA¢ITar."

mtB.!ZL(if/3:}sgurg:'ha;a,frB¥jg¥amy"a{a]W7:".'.



surga.     Sebagaimana    dikatakan,    £czha    z.drczamef7€     `z.7zdz.z.    a)agimu

pemuliaan dari sisiku), yalmi kamu akan mendapatkan itu dariku.  di,`S'rf u) '5lf=  "Demikianlch  balasan  orang-orang  yang  berbuat

b¢z.A, " yalmi pujian di dunia dan pahala di akhirat.

Firman  Allah  SWT,   ;;:;  'rit ;;±=:j~ "4gr!r [4//aA  aha»
J%eJ!#fwpI.  /mengtzmpw#z)  ba!gr.  "ereha, "  yalmi  mereka membenarkan
`CA.gar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka,".   c3S'T;;1}
•\!S± "Perbuatan yang paling buru,k yang mereka keijakan," y-alEni

memuliakan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka sebelum Islam

:;a#,„;:dihie:b:Li£3ali:+±tiD:"eremkeams::isa:Le::iadg=££~
'b!ftf±.\S^f= GS "Yang lebih balk dari apa yang telah ;ereki

frer/.c!ha#," yaitu pahala surga.

Firman AI]ah :

cfj:,±i;jtr5ajta;'iff£.3?.#t3fr>'dtfsi
fi#j+±c#,'al'\3'riT+€±'c*`6©,3t±6,.al'\=+&Td}±

:`".I J#S}.±#
`` Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya.

Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan)

yang selain Allah? dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak
seorang pun pemberi petunjuk baginya. Dan, barangsiapa yang
diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang da[pat

menyesatkannya. Bukankch AIlah Maha Perkasa lagi mempunyal

(kekuasaan untuk) mengadzab?:' (Qs. Az-Zmmg[r [39|.. 36-3T)



Fiman AIlah SWT,  ,'®1;; jet, '&1 ;Si    "Bwfamfrofo 4J/aft
ouhap untuk melindungi  hamba-hamba-Nya. " H:ur`if ya` peda \ckbzh

j\£> ditiadakan, sebab )/a ` sukun dan fa»wz.» setelahnya pun sukun.
Akan  tetapi,  aslinya  adalah  tidak membuang )/cl `  saat waqaf,  sebab

pada saat demikian fcz»wz-»-nya hilang. Hanya saja, );a ` dibuang agar
diketahui    bahwa    demikianlah    keberadaannya    saat    disanbung.
SebaSan  orang  Arab  ada  yang  menetapkan  );a`  pada  saat  waqaf
sebagalmana aslinya, dan berkata, haa/ (J\f).

Mayoritas   ulana   membacanya,    `abdaAei   dengan   bentuk

tunggal, maksudnya adalch Muhammad SAW. Cukup baginya Allah
SWT dari ancaman dan tipu daya orang-orang musyrik. Hamzah dan
AI   Kisa`i   membacanya   dengan   benfuk   plural    `z.b¢adr¢w,937   dan

mereka  adalah  para  Nabi,  atau  para  Nabi  dan  orang-orang  yang
beriman.  Abu  Ubaid  memilih  qz.ra `aA  mayoritas  qari`  berdasarkan

dalil kalimat sebelurmya,  .,+2j'. I,i, <2}jt edi'ifij2.3 ``Da», me7~e*fl
mempertakuti   harm   dengan    (sembahan-sembahan)   yang   selain
.4//clfa.?"  Bisa jadi  lafazh  a/  `abdw  adalah  lafazh  untuk  menyatckan

jenis   sesuatu,   saperti   firman   Allah   SWT,   i:i  j   6£i¥.i   6!
`. Sesungguhnya manusia itu benar-bemar dalam kerugian."38 Dengan

demikian, gz.ra `aA pertana kembali kapada gz.ra `aA kedua.
"Allch  ou:hop  untuk  melindungi  hamba-hamba-Nya["   aldalch

dari  kejahatan  patung-patung  berhala,  sebab  mereka  mempedakuti
orang-orang  yang  beriman  dengan  patung-patung  berhala  mereka,
sehingga Ibrahim AS berkata (dalam firman-Nya),  ~C d€i `is=3
Rlh>}Z=jii}.pe^CSSS;.F3£fi..Bagaimanaahatahakepada

937   g!.ra`aft   Hamzab   dan   AI   Kisa`i,    i.Z7aadafa#   adalch   gl.ra`aA   m#£¢waf].r

Se?3a88€i::|2::?.A?:|=i]Ao'#"2?`(2/75).danraqn.bA#-Ivasyr,ha|"8.



sembahan-sembahan   yang   hamu   persckutukan    (dengan   Allah),

padahal kanu tidak taha dalam menperseJutukan Al|ah."939

AI Jujani berkata,  "Sesungguhnya Allah SWT adalch cukup
bagi  orang-orang  yang  beriman  dan  orang-orang  yang  kafir.  Bagi
orang-orang  yang  berinan pahala  dan bagi  orang-orang  yang kafir
siksa."

Fiman  AIlch  SWT,  .,+i>'j  cr,  <gjt  edi'ifi;2.3  "Da#,
mereka   mempertakuti   kamu   dengan   (sembchan-sen'i.bahan)   yang
Se/az.»   4//a!A?. "   Adalch   orang-orang   musyrik   itu   mempertalniti

Rasulullah  SAW  dengan  efek negatif yang  dibawa patung berhala.
Mereka berkata, "Kamu mencela tuhan-tuhan kami? Jika kamu tidak
berhenti mencelanya, maka dia akan mencelakakanmu."

Qatadch berkata, "Khalid bin Walid mendatangi patung Uzza-
nya  untuk  men8hancurkannya  dengan  kapalmya.  Keluarga  Khalid
berkata  kapadanya,  'Aku peringatkan  kamu  ya  Khalid bahwa Uzza
mempunyal   kekuatan   yang   tidck   dapat   kaniu   tandingi.'   Khalid
mendekati  Uzza  lalu  memukul  bagian  hidungnya  dengan  kapak
sehingga patung tersebut hancur." Ancaman mereka terhadap Khalid
dengan sendirinya ancaman terhadap Rasulullah SAW,  sebab beliau

yang mengarahkan Khalid untuk berbuat demikian.

Ayat   ini   juga   bermakna   ancanan   orang-orang   musyrik
terhadap  Rasulullah  SAW  dengan  kekuatan  pasukan  yang  mereka

punyay sebagaimana firman-Nyap ;j£ #t€£¢ 6Jjfi;i  "4fcz" apc[haA
mereka mengatakan, 'Kani adalch sarfu golongan yang bersatu yang

Pastimenang.n940

939 Qs. A| An`aam [6]: 81.
940 Qs. AI Qamar [54]: 44.



>\± 39, ti \=S 'fil ±±iS c£6   ..Dan siapa yang disesathan
Allah  maha  tidak  seorang  pun  peyrderi  petrtyuk  baginya."  Tctch
dibahas.   €\j;;i tj,3  ,i!ji>'ri{ JSfi Ejif c# ,'al' 6 'fi1 +€i' c*'j  "Dan,
barangsiapa yang diberi petwkyuk oleh AIlah, maka tidak seorang pun

yang  dapat  menyesathannya.  Bukankah  Allah  Maha  Perkasa  lagi
mempunyai (kekuasaan untuk)  mengadeab? ," ba.S oran8-oram8 yang
memusuhi AIlah SWT dan para Rasul-Nya.

Firman Allah:

9,i€€jgfdi5fa{€ife'ci3fty"5 1#J€J3kc±'j
3i=#:t£±gfjfj+>'di'j,SSi;|Si;u'3c±6|±i3

3¥3ri{c#S:,4j*5fty'dijfi=i>d~:£j
jff±<esg;.ii#{2#.S©6jFgr.t5==±'f+

~4#jiS,±±¥.+\i;3¥i;t;©cL*<jj±fa+±
+sj±ij=±j±l>Lr,Cu,ffi.tapc3ifi~€!©jf*£¢\i;

©FS>r#£i~cjLtae|±.t3¢jjcfj:;±£!;f
G`Dqusungguhjihakunubertanyakepadamereka,'Siapakchyang

menciptahan langit dan bumi?,' niscaya mereka melyav.rob, 'Allah.'
Katakanlah, 'Maka terangkanlah kapadaku tentang apa yang kamu
seru selain Allah, jika AIlah hendak mendatangkan kemudharatan
kepeda-Ku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghtlangkan

kemudharatan irfu, atou j{ka AIlah hendak memberi rahmat kepada-
Ku, apckah mereka dapat menahan rahmat-Nya?.' Katakanlah,



' Cukuplah AIlch bagiku,' kepadarNyalch orang-orang yang

berserah dirt bertowakkal. Katakanlch, 'Hal koumku, bekerjalah
sesual dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja ®ula),

maka kelck kamu akan mengctahui, siapa yang akan mendapat
siksa yang menghinakannya dan lagi ditinpa oleh adzab yang

kekal.' Sesungguhnya Kuni menurunkan kepadamu Al kitab (AI

Qur` an) untuk manusia dengan membowa kebenaran. Siapa yang
mendapat petunjuk maka (pctunjuk itw) ur[tuk dirinya sendiri, dan
siapa yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat

(kerugian) dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlch orang
yang bertanggung jowab terhadap mereka."

(Qs. Az-Zumar [39]: 38-41)

Fiman Allah SWT,  =±`tf c}'j    "Po» szt#gg7fA /.z.ha ham"
berf¢#)/cl 4epczd¢ mereha," yakni ].ika kanu bertanya kapada mereka

ya Muhammad.  'ri{ €ife' J:±i<ty"5 gs±=Jt S{£ J€ "Sz.apahaA };a»g
menciptckan  lcngit  dan bumi?,"  niscaya mereka mekyowab,  'Allah'.
Allah  SWT  menjelaskan,  bersanaan  dengan  penyembahan  mereka
terhadap patung-patung berhala, mereka juga mengakui bahwasanya
Sang  Pencipta  adalah  Allah  SWT.  Jika memang  mereka mengakui
bchwa  Sang  Pencipta  adalah  Allah,  bagaimana  mungkin  mereka
mengancan kamu dengan tuhan-tuhan mereka yang nota bene adalali
makhluk ciptaan Allah SWT, dan kamu adalah Utusan-Nya yang telch
menciptakan langit dan bumi.

i;.'.S^.S"Katakanlch,'Mahaterangkanlchkepadaku',"yahai
katckan  kepada  mereka  ya  Muhammad  setelah  pengakuan  mereka
tersebut.     ,±;i€jiff  "Ma!Aq  fer4!#gha#/aA  kepodaha,"  #> 'ri{ 'd~SSi 6£
"Jika Allah hendak mendatangkan kemndharatan kepada-KIA," dougan



kekerasan  dan  musibah.  =;; ±±±;±= gf  j£  "4p¢haA  berfaa/a-
r2

berhalanu   itu   dapat   menghilangha:n   kemudharatan   itv,"   yalmi

pa:tug-pilrfug ±ri.  -g===ct> i,'>fs} j] "Atau jiha Allah hendak memberi
r¢Amof Aepada-K"," maksudnya nikmat dan kelapangan,   €£ J£
cg€f3£KSi"Apahahmerehadapatmenchanrchmat-Nya?."

Muqatil berkata,  `Nabi  SAW meminta kapada mereka yang
demikian itu dan mereka terdiam."

Ulama  lainnya  berkata,  "Orang-orang  mus)rik  itu  berkata:
Patung-patung itu tidak dapat mencegah kuasa Allah, tetapi hanyalch
memberi  syafaat."  Mcka  funmlah  ayat,  '&{  'ie;; £  "Kaf&ha#/aft,
'Cwhap/crfe £4//¢¢ bagz.ha '. " Tanpa jawaban, sebab kalimat percakapan

telali  mengandung  jawaban  dimaksud.   yakni  maka  mereka  clan
berkata,   "Tidak,"   yakni   tidak   mampu  membuang   dan   menahan
musibah tersebut, mcka S "haf¢ha#/a!A," kanu,  'ri{ C;;i "Czthap/GA
4//&A   b¢gz.ha,"  yalmi  kapada-Nyalah  aku  menyandarkan  diri   dan

bertawakkal.   6Jigr:.i d£±'j;J gS    "Kepadr-Ny¢/CZA  or¢»g-o7ia7zg

yang     berserah     dirt     bertawakhal,"     yalrmi    orar+g-oraing    yang
menyandarkan  diri.  Pembicaraan  tentang  tawakkal  telah  dilakukan
Sebehrmya.941

Nafi',    Ibnu    Katsir    dan    ulama    Kufah    selain    Ashim
membacanya,   ha¢s)#/¢a!fcj  d7!a4r7`z.fecj  tanpa  tanwin.   Abu  Amni  dan

Syaibah dan yang termasyhur dari gz.rcI `afe AI Hasan dan Ashim, "Ha/

henna  kaasyifaatun  dhurrahu" , "mumsikaatun  rahmatahu"  derLgan
tanwin942 sebagaimana asalnya dan inilah pilihan Abu Ubaid dan Abu
Hatim,  sebab  ia  adalah  i.s7% /zzcz`z./  dengan  makna  kata  kelja  masa

94[ Lib. Tafsir surah Aali `Imraan, ayat 122.
942  8z.ra `aA  dengan tanwin adalah qz'ra `afe  mwfc"/afz.r sebagaimana  dalam  rczgrfe

A#-Ivasyr karya Ibnu AI Jauzi hal.  168, dan 4J Jq7®a ` (2/750).



datang.  Jika memang demikian, maka gz+a `aA  dengan tanwin adalali

lebih baik. Seorang penyair berkata:

Orang-orang yang menahan Umair di rumah mereka

Di malam di mama hart Umalr (zhaalinun) mekyadi gelap seperti
biasa

Jika berupa kata kelja masa lampau, maka tidak diperbolehkan
dengan    /t7»wz.».    Bisa   juga    men8hilan9kan    tanwimya    sebagai

pembenaran. Jika fcz»wz.7z-nya dibuang, maka tidak ada pemisah antara
kedua ism.  Karena itu,  lafazh keduanya dikasrahkan dengan adanya
z.dfoczo/CZA.   Penghilangan  fcz»wz.»   semisal  ini  banyak  berlaku  dalan

percckapan  orang-orang  Arab.  Firman  Allah  SWT, ,a±<j.f  a±  t'J£
"Sebagai  hewan  kurban  yang  dibowa  sampai  ke  Ka'bah,"943   den

berfirman,   ,ii'6i  !i±#  6£    "Sesw#ggc¢fo%)/a  K¢mz.  aha#  7"e7Igz.rz.mfrom

%#fa! befz.»a[."944 As-Sibawaih berkata, "Dan semisalnya:    +;=}tj;jg
"Dengantidakmenghalalkanberburu."945StoaNI:chbersyair..

Hal anla baa `itsu dtinaarin lthadyatinaa

Au `abdi rabbin athaa `auni bni nd|chraaq946

(Bisakch kamu mengirimkan dinar untuk keperluan kanl

Atau budck soudara `Aun bin Mikhraqn

iin-Nabi8hah b ersyair :

Uldrm kahakivi f;ataati al hayyi ice nazharat

#;|t#IT¥TE:2s::aga|kyJar,tefap|tickterdapatda,amD,wa„-nya
Dinyatakan  pula  sebagai  karya  As-Sabnasi.  Ada  pula  yang  menyebutnya  karya
Ta'bath Syara.  Ada yang mengatakan bahwa bait syair dibuat-buat.  Lih. ,4/ Kz.f¢b
(118]), AI Khazanah (3/4] 6l, Al 'Aini (31563), AI Muqtadhab (411SL).



Ilaahanaa[minsyaraa`inwaaridiats-tsanadp"

(B erhakumlah seperti huham pemuda negeri ketiha memandang

Kepada merpati yang melunour ke sunber air yang sedihit»

Artinya   waarz.dz.#   ¢ts-tsamadz.   dan   tanwinnya   ditiadakan,

seperti €#iife .
F'imanA11ahSWT,jj€j!i±;J<esG'!jfj;T4jii€j;

"Katakanlch,  'Hal  haunku,  bekerjalah  sesual  dengan  keadaanmu,

sesungguhnya   aku   akan   bekerja   ®ula)',"   yakin   seswi   deng&n
keadaanku,   yaitu,   sesuai   dengan  pandanganku  yang  ada  padaku.

6;1:i i;;;;9 ``Maka kelak kanu akan mengetahai."  A:hn] Bck:AI
membacanya,  "Mflhaa#aa!fz.ham".948 Dan ini telch dibahas sebelumnya

dalaln tafsir surah A| An`aam.949

*;i ±^'i= +±S; i;   ..Barangsiapa yang ahan mendapat
sz.dsa    );cz#g    me7Igfai.#¢hajc#)/a!,"    yalmi    yang    merendahkan    dan

menistakannyadiduniayaitukelaparandantebasanpedang.,4Sj;S
•.Dan  lagi  ditimpa,"  yal{ni  di  alkhirat.   'F3± &^'is "Oleh  adzab  yang

kekal."

d=f=irm#:;ap#jsydeg.bg:it'Z=9'ct¥Lg5J±::"Sesungguhnya  Kami  menurunkan  kepadanu  Al  kitab  (AI  Qur`an)

947 Bait syair ditulis An-Nabighah untuk Nu`man bin AI Mundzir. An-Nabighah

ini menyukainya,  dan syair ini bagian dari catatamya.  Maknanya adalah "Jadilah
hakim   yang   untuk   unisanku   dan  jangan   menerima   upaya   seseorang   untuk
mengalahkanku."  Dan,  yang  dimaksud  dengan /¢faaf  a!/  faoy  adalah  Zarqa`   AI
Yammah.  Khal]ar  pada  kalimat  ini  cukup  dikenal.  4ts-Ts¢mad  adalah  air  yang
sedikit.  Lib.  fyczrfo ,4/ Mc{ `czJ/¢qaf karya mnu An-Nuhhas  (2/168)  dan .4sA-S%z.AA¢A
sena Lisan Al 'Arab (ontri.. hamama).

948  gz.rcz `¢fo  Abu  Bakar  mczhaa#aafz.fun  adalah  gi.ra `¢A  mci£¢wafz.r  sebagaimana

terg#PQa:.¥i#aaa9='?6i:";¥5?yrha[.168.



untuk manusia dengan membowa kebenaran.  Siapa yang mendapat

petukyuk maka  ®etunjuk itu)  untuk dirinya sendiri,  dan siapa yang
sesat  mcka  sesungguhaya  Dia  semata-mata  sesat  buat  (kerugian)
dirinya    sendiri,    dan    ha:mu    sekali-kali    bukanlah    orang   yang
berfa!#gg"#g /.czw¢b ferfeadrp merefa." Pembahasan tentang masalah

yang  dikandung  ayat  ini  telch  dibahas  sebelumnya  pada  banyak
tempat.

Firman Allah :

LiL#drtfr,th'+z£:3jjS\±j,+:dec;:;<Y.tffi'.'ri{
=l!,`Sc3,6£€LiL¢Fi8£8££dylj¥fi:3c£JP.{#cfji

;'fiyrffi
"ALIlah memegang jiva (orang) ketika matinya dan (memegang)

jiwa (orang) yang belum matt di waktu tidurnya. Maka, Dia
tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia

melepaskan jiwa yang lain sampal waktu yang ditetapkan.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda

kekuasaan Allah bagi koum yang berpikir."

(Qs. Az-Zumar [39] : 42)

Firman  AIlah  SWT,  tL±j;'  de   Jfi<Y.t 3fi'. 'ri(   "4//aA
memegang jiwa (orang) ketika matinya. " yalmi morenggut nya:Ivanya.

ketika tiba ajalnya.  \a,th' j €± ,j j5 "D4»  /memegrmg) /.I.wa
/om!#g)   );¢#g   be/wz#   mczfz.   dz.   w¢kzw   fz.dwrm);a. "   Ulama   berselisih

pendapat tentang maknanya.



Ada yang mengatakan, `Menahan aktivitas jasadnya dan saat
bersamaan ruhnya masih berada di jasadnya.   \;S c$5 jf i+£S
~C±±ffl\'5i±.6f);fi"aka,Diatahanlahjiwa(oranedya;gtelahDia

tetaphan  kematiannya  dan  Dia  melapaskan jiwa yang  lain;"  yhi
mengembalikan nyawa orang yang tidur untuk beraktivitas dengannya
hingga kapada waktu tertentu.

Ibnu Isa berkata, "AI Farra` berkata:950 Malmanya: Mencabut

nyawa orang yang mati saat dia tidur hingga saat beralchir ajalnya."

AI Farra` berkata, "Bisa juga bemakna wafatnya ndalah masa
tidumya. Dengan demikian susunannya, adalah bari yang belum mati,
kematiannya edalch saat tidumya."

Ibnu Abbas RA dan ulama ahli tafsir lairmya berkata, "Ruh
orang-orang  yang  hidup  dan  mati  bertemu  saat  tidur,  dan  mereka
saling berkenalan sesual dengan kehendak Allah SWT.  Saat nth-mh
itu ingin kembali ke jasadnya AIlal SWT menchan nth orang-orang

yang sudan wafat, dan mengembalikan nyawa orang-orang yang tidur
kejasadnya."

Sa'id  bin  Jubair berkata,  "AIlch  SWT  menahan  nth  orang-
orang yang mati,  dan menahan nyawa orang-orang yang hidup  saat
tidur. Kedua jenis nin ini saling bertemu dan berkenalan sedemikian
rupasesuaidengankehendaknya.jT±J:i;56;ii\;Sc;Sjf±+=;
*E££tr\ "Maha, Dia tahanlah jtwa (;rang) yang telch D;a tetapkan
kematiarmya    dan    Dia    melepaskan    jiwa    yang    lain;"    yalkni
mengembalikanya.

Ali RA berkata, "Apa yang dilihat oleh nth orang yang mati,
dan saat itu di langiv, sebelum mengembalikannya ke jasadnya itulah

950 Lib. Ma 'ani AI Qur`an (21420`.



mimpinya  yang  benar.  Setelah  ruhnya  dikembalikan  dan  sebelum
bertemu  dengan  jasadnya,   apa  yang  dilihatnya,   itu  mimpi   yang
dimasukkan syetan, itulch mimpi dusta."

Ibnu  Zaid  berkata,  "Tidur  adalah  kematian  dan  kematian
adalch kematian."

Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sebagrz.ma#a fa/I.a#
tidur, demikian pulalah kalian mat}. Sebagainana kalian bangun dart
tidur, demikianlch kdian kelak dibangkitkan. "

Umar    RA    berkata,    "Tidur    adalah    saudara    kematian."
Diriwayathan secara ma]giv ` dari hadits Jabir bin Abdillah, seseorang

bertanya,   "Ya   Rasulullal,   apakah   penduduk   surga   itu   tidur?"
F\as"hillah SA;W  befrsalDde, "Tidak,  tidur  adalah  saudara  kematian.
Tidak ado kematian di surga. 'J'5\ ". Ald-Dalaq:uthni.

Ibnu Abbas RA berkata, "Setiap manusia mempunyai jiwa dan
ruh, keduanya seperti caliaya matahari. Jiwa adalch akal dan pembeda.
Ruh  adalah jiwa  dan pergerakan.  Jika  seseorang  tidur,  Allah  SWT
menggenggam jiwanya  dan tidck menggenggam  ruhnya."  Pendapat
senada juga dikeluarkan oleh Ibnu AI Anbari dan Az-Zujjaj .

AI Qusyairi Abu Nashr berkata, `Tendapat ini jauh dari benar,
sebab   yang  dipahani  dari  ayat  ini  adalah  bahwa  a»-na/!/s  yang
digenggan itu dalam kedua keadaan adalah sesuatu yang sana. 01eh
karena itu Firman Allah SWT,  J±;i 6L?.i \;S £S jt i+3=S
J=i S} ~S)&*E£$5if\ ..Maka, Di; taianlch jiwa (oranJ'yang telch
Dia tetapham kematiannya dan IIta melepaskan jiva yang lain sampai

95\  Lefath haiITts, `.Tidur  adalah soudrra kematian,  dan pendnduk surga tidak

maJft.,"  diriwayathan olch AI Baihaqi dalam f)/ef `ab i4/ /7»an  dari Jabir.  Imam As-
Suyuthi menyebutkamya dalam .4sA-SAagAz.r dengan nomor 9325  dan merilainya
dAa`z/:   AI  Manawi  berkata,   "Imam  Ath-Thbrani  meriwayat]rannya   dalam  .4/
Ausath.„



waArfu     ycl#g     di.fefapha#."     Dengan     demikian,     Allah     SWT

menggenggan ruh pada dua keadaan. pada keadaan sedang tidur dan

pada keadaan wafat. Pada mh yang digenggan saat tidur, maknanya
adalal menahan sementara nth tersebut dari aktivitasnya seckan ruh
tersebut digenggan.  Pada n]h yang sudah wafat, Allah SWT benar-
benar   menahannya   dan   tidak   melapasnya   hingga   hari   kiamat.
Sedangkan  firman-Nya:   8;i±j¥ljt±?3  "Da#  Dz.a  "e/ep4shaH jz.w¢

);ang   /az.»,"   yakni   melapaskan   dan   mengembalikannya   kepada
jasadnya.  Matinya  seseorang  dalan  tidur  adalah  hilangnya  india,
menjadikanya  lalai  dan  sebuch  keadaan  kehilangan  pengetaliuan.
Sementara makna mewafatkannya dalan keadann mati adalch dengan
mengpiilan8kan semua indranya secara keseluruhan.  cj= j{ `±1#i
S;;ji\\:$6"Maha,Diatahanlchjtwa(oranalyangtelahDiatetapkan
fremafz.¢J®#ys, " dengan tidak memberikannya pengetahuan, sebab telah

mati.  ~es±±#'\5fi.5 ..Dan Dia  melapaskan jiwa yang lain,"  dengan
mengemb alikan indranya kapadanya.

Jred«¢:  Ulama berbeda pendapat tentang makna a7f-»a/s dan
¢r-rwwfo.   Apakch  keduanya  itu  satu,   atan  dua  hal  yang  berbeda
sebagaimana yang kami paparkan? yang benar keduanya adalah satu.
Pendapat ini  didasarkan kapada sejumlah riwayat s4¢4z.A  yang  akan
kani paparkan pada masalah ini.

Di antaranya, Hadits Ummu Salanch, dia berkata, `Rasulullch
SAW  datang  menemui  Abu  Salanah  dan  kedua  matanya  terbuka
membelalak952   (s);¢qga   basftc[r%ftti).   Rasulullah   SAW   merapatkan

kedua mata Abu Salamah, dan bersabda,

a.,¥€Of,;;=OJJ,`J!

952fyaggab¢sAarwfow,yaknimatayangterbukamembelalak.,4#-IVz.Aa);aft(2/491).



"Sesunggu,hnya    jika    rwh    diangkat,    maka    mata    akan

mengihatinya.»053

Hadits  Abu  Hurairch  RA  dia  berkata,   "Rasulullch   SAW
bersato;toda, "Tidakkah kamu melthat, ketika seseorang waf at matanya
ferbe/a/¢k "  Rasulullch  SAW menambahkan,  "Hal/  I.fu  kerenc]  maJai

mengr.hafl. rwfo#);a pergr.. "954 HR. ham Muslin.

Dari  Abu  Hurairch  RA,  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Parcz
Malalkat datang, jika mayatnya shalth. Mereka berkata,  'Kel:uarlah,
wahai ruh yang baik yang berada pada jasdd yang bark, keharlah
dengan terplyi. Gembiralch, dengan rwh yang wangi dan Tuhan yang
rz.cJAcz   ya»g   fidaA   mart7A'.    Demikianlah,   para   Malaikat   berkata

demikian tiada henti hingga keluar dari jasadnya dan para Malaikat
membawanya naik ke langit."955 Hadits seterusnya, dan sanad hadits
ini sAafrz.A diriwayatkan oleh Ibnu Maj ah.

Kami  telah  menyebutkan  dalam 4f-r¢dzfa.raA  dan  di  dalam
SACAz.A Mws/I.in dari Abu Hurairah RA, dia berkata,

fa ,®i*; ,®rfe iith€ c#3i°i :j; .ri+ ,;i-,
"Ketika nin seorang yang beriman keluar, maka dua Malaikat

menyanbutnya dan membawanya naik ke |angit."956

Bilal RA berkata tentang hadits a/  Wraadz., "Wahai Rasulullah

apckch    yang    mengambil    nyawaku,    adalah    yang    mengambil

953  FIR.  Muslim da|am pehoahasan tentang jenazah,  bab:  Tentang Merapathn

Mata  Mayat  dan  Mendoakarmya  Jika  Dihadapkan,  (2/634).  Ibnu  Majah  dalam
p*#a#t:n:8ie]¥e±bk:°anm:fin jenazdy bab: Tentang Terbukanya
M95?kayaknMue#Tahti£±y;e(:b63¥antentangzuludleab:nomor3l,danm.

Imam Ahmad dalam i4/ #usnad (2C64).
956 |R. Muslin da|am Kitab tentang Surga dan Ilustrasi Nikmatnya (4/2202).



nyawamu."957 Rasulullah SAW bersabda kapada Abu Hurairah dalam

hadits Zaid bin Aslani pada kisah ¢/ i"¢dz., "Wrafa¢z. se#cIJ!.cz# 7#cz#wsz.c],

sunggwh  Allah  SWT  pasti  merenggu:i  nyowa  kita,  dan  jiha  Allah

berkehendck, Dia akan mengembalikannya kembali pada waktu selain
Waktuhind.»DS8<

IKefz.g¢:  Pendapat  yang  benar  tentang  nin  adalah  bahwa  ia

adalah jasmani  halus  y¢7cg  bercclxpwr  (rmus);¢¢bz.#)  dengan jasmani

kasar. Kelck ditarik dan dikeluarkan. Dimasukkan dan dilipat di dalam
kain  kafan.  Dengan  berbungkuskan  kafan,  dibawa  naik  ke  langit.
Tidak   mati    dan   tidak   binasa.    Berawal   tetapi   tidak   berakhir.

Mempunyai  kedua tangan dan mata.  Menyimpan angin yang wangi
dan angin busuk. Sebagaimana dinyatakan dalan hadits Abu Hurairah
RA. Ini adalah si fat-si fat kebendaan dan bukan si fat-si fat jiwa abstrck.
Riwayat-riwayat tentang mh telah kami baha`s  secara menyelunin di
drTLarn ki+zto At-Tadzkirah bi Alowali AI Mauta wa Umur AI Akhirah.

Firman Allah SWT,  f{jfff a; )S£~Y'js "Mafra me#g¢pa frefI.fro #);awa
s¢rmpclz.   dz.  frero#gfro#gr7!,"959   yalmi   nyawa  hingga  keluamya   dari

jasad.  Uraian  ini  menunjukkan nin  adalah jasmani  kasar.  Wa!/Jcl¢ft%
a,lam.

jreemp¢f :  AI Bukhari dan Muslim meriwayatkan,  dari hadits

riwayat Abu Hurairch RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kefz.ha
setiap  seorang  dari halian  pergi  ke tempat  tidurnya,  hendaklch  ia
membalik sarungnya  dan  menyapu tempat  tidurnya  dengan  bagian
dalan kainnya tersebut seraya mengucapkan Bismillaahir-rahmaanir-

957  HR.  Muslim  dalam pembahasan  tentang  Masjid-masjid  dan  Ternpat-telxpat

Shalat, bab: Mengqadha'  Shalat Tertinggal dan Anjuran Mexpercepat Mengqadha-
nya,  HR.  Imam Malik dalam waktu-waktu shalat,  bab:  Tertidur dari  Shalat (1/13,
14)5.8

HR. Imam Malik dalam pembahasan tentang Waktu-waktu Shalat ( 1 /14).
959 Qs. A| Waaqi`ali [56]:  83.



rahiim,  sebab  dia  tidak mengetahvi  apa yang  ada  di  balik tempat
tidurmya nanti. Jika hendak berbaring, maha berbaringlah pada sisi
kanan  badannya  dan  berucap,  'Subhaanaka  rabbi  wadha`tu janbii
wabika arfa`uhu in amsakta nofsii faghfir lahaa' Qrfurfua s"ci Endsan
Tuhanku,    aku    baringkan    sisi    tubuhku    dan    kapada-Mu    aku
membawanya, jika En8kau menalan ruhku, maka ampunilah ia)."960

Dalam   lafazh  AI   Bukhari,   Ibnu  Majah,   dan  At-Tirmidzi
berbunyi,  "OTa  arAamAaa)  maha  hasz.Az./aA  I.ai"  pengganti  lafazh  "OTtz

aghfir lahady maha maofkanlah ia" . "Wa `in arsaltahaa, fa chfazhhaa
bimaa    ta7ifazhi    bihi     `ibaadaka    ash-shaalihiin    (lTha   E"Brmra
melepaskannya,  maka  jagalch  sebagaimana  Engkau  menjaga  mh
hamba-hamba-Mu yang shalih). "

At-Tirmidzi menambahkan,  "/I.ha  ha#grf7z,  maha  wcapha7./aA,
"(Alhamdulillahi al-ladzii aofaanii fii jasadi warudda  `alayya ruuhi

w¢    ¢dzdz.#    /z.z.    bz.dzz.drz.Az.    (Segala   puji    bagi    Allah    yang    telch

menyehatkan j asadku dan mengembalikan mhku dan menginzinkanku
menringat nana-Nya). "

AI Bulchari meriwayatkan dari Huzaifch RA, dia berkata, "Jika
Rasulullah SAW hendak tidur malan, beliau menaruh tangannya di
bawah  pipinya,  kemudian  berdoa,  "A/7chefmma  bis7»z-ha  ame.«faf  wa

akyqa (Ya Allah, dengan nana-Mu aku mati dan aku hidup)." Ketika
bangun,  bctia:"  bedsatai,  "Alhamdulillahi  al-ladeii  ahyaanaa  ba`da
mac  `amaato#aa wa `z./az.Az. a»-nay;ef"I" (Segala puji bagi Allah, yang

96° HR. A| Bu|chari dalam pehoahasan tentang Doardoa, bab: Al]mad bin Yunus

Menceritakan Kepada Kami. in. Muslin dalam penhahasan tentang Doa-doa, bab:
Apa yang Diucapkan Saat Tidur dan Berbaring.



telah menghidupkanku setelah mematikanku dan kapada-Nyalah cku
kembali).»96i

FimanAllahswT,"6fi\;Stffjt3lfi""afa,DI.a
tahanlch jiwa (orang) yang telch Dia tetapkan kematiannya. " CrJ:Idr aln

ini  dari mayoritas ulana dengan asunsi Allah  SWT  adalah sebagai

pelrfu.   6j:ii  "Kemafz.a##)/a,"  dengan  #¢sfo¢b,  yakni  AIlch  SWT
menetapkan terhadapnya.  Qira`ch ini  adalah pilihan Abu Hatim dan
Abu Ubaid, berdasarkan dalil dari  firman Allah  SWT di  awal  ayat,

j2;<¥.i 6&`. 'd{ "4//czfa "emegang j!.wa  /or¢#g/, " maksudnya Allah
SWT telch menetapkan terhadapnya.

AI  A`masy,  Yahya  bin  Watstsan,  Hanzah  dan  AI  Kisa`i

membacanya,   gwdfaz.}/c!   `a!/¢!.fo¢¢  a/  ma#fw  dengan  kata  kelja  yang

tidak  disebutkan  pelalmya.962   An-Nuhhas  berkata,963   "Maknanya
satu,  hanya  saja pada gz.rcz `czfe  pertama  lebih  menjelaskan  dan  dekat

dengan  susunan  kalimat,  sebab  para  ulama  ahli  nahwu  itu  telch
sepakat utk membaca  j¥;i'S    "Da# Dz.a  7#e/epaske#,"  dan tidak
memb ac anya, "wq);etrsa! /%".

Ayat  ini  mengandung  peringatan  akan  kebesaran  kekuasaan

Allah SWT dan keesaan-Nya sebagai Tuhan, dan bchwasanya AIlah
SWT  berbuat  sekehendak-Nya,  men8hidupkan  dan mematikan,  dan
tidck  seorang  pun  yang  manpu  selain  Dia.   j+.q'  a!,`S  c3> 6£
" Sesunggulnya pada yang demikian tw terdapat tanda-tanda," yalRE:i

pada peristiwa AIlali SWT menggenggan nyawa yang tidur dan yang

96[  |R.  Al  Bukhari  dalam pembahasan tentang  Tauhid,  bab:  Nomor  13,  HR.

Muslin dalam pembahasan tentang Dzikir (4/2083).
962  g|.ra `afo  ini  dinilai  m#fawczfl.r,  sebagaimana  dalam  raqr!.a .4#-Iva!s);r hal.168,

ch#63AL]#]a;:%1%oELr`ant4j+4`.



mati  lalu  melepaskan  nyawa  yang  tidur  dan  menahan  nyawa  yang
mati.  6 ;:jS"KekuasaanAllahbagikaunyangbapikir."

AI Ashma`i berkata: Saya mendengar Mu`tamir berkata, "Ruh

manusia itu seperti gulungan benang (fubba!fo a/ gfo¢z0964, lalu benang

itu diulurkan dan dibiarkan terlepas,  1alu ditarik dan kembali dalan

gulungannya.  Makna ayat  adalch:  Allah  SWT melepaskan  sebagian
sedikit dari nin seseorang saat dia tidur.  Sebagian besamya di badan.

Bagian yang tertinggal di badan dengan bagian yang terlapas keluar
itu  bersambung  dengan  persanbungan  yang  halus.  Jika  seseorang
bangun dari  tidur,  bagian terbesar dari mh menarik kembali bagian
nth yang berada di luar badan."

Ada  yang  mengatakan  dengan  selaln  pendapat  ini.  Dalan
surah lain disebutkan,  f~2j'+i de L2jlt¢ LEJ3 i ¢ ±L?i;±=;j  "Mereha
bertanya  kepadanu  tentang  roh.   Kataha:nlch,   'Roh  itu  termasuk
w7us¢7i   rcifocr#-ha',"   yakhi   hanya   AIlah   SWT   yang   mengetahui

hakikatnya. Hal ini telch dijelaskan sebelumnya dalan tafsir surah AI
Israa` .

964  KzfbbaA  a/  GAae/:  apa  yang  dikunpulkan  darinya,  £isan  A/  'J4rob  (entri:

kababd).



Firman AIlah :

¥jG#:|j¢r.y`ijG=j`!`5i63;~rfe,&{,ip'3dr,bAj±t¢i

#±ckjF¥.St±grf&,Aj±6€Ai:±±j{,ffi,rf©6iSj±
¥`6.jf&j:£3`t££{€±j'&{jf3\S#©6#ial'±
©6Lde#£F\SLz,gu'jcr,6±as:`:i3;ifq"t6L±<±'.

"Bahkan mereka mengambtl pemberi syofa'at selaln AIlah.

Katakanlah, 'Dan apakah (kanu menganbtlnya juga) meskipun
mercka tidak mermilthi sesuut pun dan tidak berakal? ' Katakanlch,

'Hanya kepunyaan AIlch syo[f act itu semuanya. Kepunyaan-Nya

kerajaan langit dan bumi, kemudian kepada- Nyalah kanu
dikembalikan.' Dan, apalltla hanya nama Allah saja disebut,

kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan
akhirat. Dan apabila nama sembaha[n-sembahan selaln Al:lah yang

disebut, tibartiba mereka bergirang hati."

(Qs. Az-Zumar [39] : 43-45)

Fiman AIlah SWT, €~C££,&i,JJ3 cr,i)1:£tfi  "Bchha» mereha
mengambil pemberi syofaat selain Allah," yatmi balndun rne"±coFitaT

patung:patung.Ayatinimengandungmaknabe/«m.yakni±11,`Sc3,S£

i:SS ±j:iff  ``Sesunggwhnya  pada  yang  demikian  itu--         ~   ,_  _    ,

terdapat  tanda-tanda  kekuasaan  Allah  bagi  kaun  yang  berpihir."
Bchwa   mereka   belun   memikirkan,   mereka   hanya   menjadikan
sesembahan-sesembahanitusebgaipemberisyafaat.Y'ijl=j!'|;i#
\6;i 'b'g±;i  "Katakanlch, 'Dan apakah (kanu mengambilnya juga)

meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun'. " yalmi katck;an kepwh



mereka  hal  Muhammad,   "Apakah  kalian  tetap   akan  menjadikan

patung-patung   itu   pemberi    syafaat       sedangkan   mereka   tidak
mempunyai   sedikit   pun   dari   syafaat."   <j3±  fL;  "Dfl#   f!.d¢4
bertz4cr/.?" sebab patung-patung itu benda mati. Ayat ini mengandung

makna kalimat tanya yang bemaksud pengingkaran,   'i=:Z±!{ ,diJ J:L6;
-,

"Katakanlah, 'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuenya'. "

Disebutkan dalan #a!sfe AI Qur`an bchwa syafant itu hanyalch

milikAllahswT,sebagaimanaDiaberfirman,Y€LJ::ig'F3G,tl€t`;C;
Gc£,:>b,  "Tiada yang dapat memberi syaf act di sisi Alla,h tanpa izin-

Ivya." Tidak ada pemberi syafaat selain Allah SWT.   YC£ 6L#. Y'L'

[£j  ;+  .`Dan, mereka tiada memberi syofaat mela[inkan kapada
orang yang diridhai Allah.»D6S

Dinashabkan    sebagai    Aaa/.    Jika    ditanya,    lafazh    \=Ji~,
"Ser»etanycz,"  dipergunakan  untuk  dua  orang  dan  lebih,  sedangkan

lafazh s)/a/I/a! `a!& untuk seorang. Maka jawabnya,  lafazh a!s);-s}/fl/¢¢ `czfo

adalah  lafazh  berbentuk  mashdar,  dan  mashdar  berlaku  untuk  dua
orang dan lebih.

Fiman Allah SWT,  ¢li::i 'rif ;r3 \S!;  "Dam,  apab#a fea#);a
nama Allah  sofa  disebut. "  (wahdahuly Dtoacal manshub a;kas dasar ±a.

sebagai  mashdar,  menurut  Khalil  dan  Sibawaih.  Menurut  Yunus,
nashab-nyakaneunsch&givhaal.3ffl1ii}"Kesallah."

AI  Mubarrad berkata,  "J7.gab¢dfoaf,  mengerut  menjadi  kecil.
Demikian  juga   Ibnu   Abbas   dan   Mujahid  berpendapat.   Qatadah
berkata, "Merasa risih dan sombong, ingkar dan menolak." Para ahli
sej arch menyebutkan, "Mengin9kari." Makna asal lafazh cz/ ztymz. `z&az

adalah  cr7!-J!w/c/r  (tidak  suka)  dan  ¢/ Zz".roar (dan menuduh dusta).

Amni bin Kultsum bersyair:

965 Qs. A| Anbiyaa`  [21]: 28.



Waloup:un tombak disiapkan, dia lari

Menggantihankedudukanmerekapenolakyangkeras966

Abu Zaid berkata,  "Jsma 'clzz¢  bermalma dza `¢rc!  mz.7e  clJ /¢z `

yali terkejut karena talnit.  Jika dilantunkan lafazh "/acz  z./a¢foa  I.//cz
4//a„'  mereka lari  dan mengin8kari.   z,¢Lj'. dr 6±j€!`t£3  \5i3  "Da!#
apabila   nama   sembahan-sembahan   selain   Allah   yang   disebut."
Yckni: patung-patung berhala, saat syetan memasukkan kata-katanya
sesuai  dengan  harapan  Nabi  SAW  pada  saat  membaca  surah  An-
Najm,  kata-kata  syetan  tersebut  yang  seakan  firman  Allah  SAW
edalhaln tilka al gharaaniiq al `ulaa wa inna syaf aa`atchun turtajaa36n
Demikian  yang  dinyatakan  mayoritas  ahli  tafsir.   6L#.  f£  \:i
"rz.bcz-fz.b¢ 77Iereha bergz.ra#g feafr' yakni tanpak pada wajch mereka

kegembiraan dan kesenangan.

966 Bait syair ini bagian dari catatannya yang terkenal. Bait sebelumnya:

Sungguh tongkat kant, ya `Amr, mengunpulkan kanu
bersama musuh-musuh sebelummu, agar ka:rvi me:rl:jadi lunch

4/ ganaafo bermakna tombak dan itu sebuah permisalan,  tetapi,  dalam bait ini
bemha tombak sebenarnya.  Maknanya:  Kami tidak clan melunak untuk siapa
pun.   j4ts-rsaga/  adalah  kayu  pengganti  tombck.   Maknanya,   siapa  pun  yang
berrmksud   memperbaiki   kami,   tidalc   akan   bisa.   Dikatakan,   ism&`ceza,   1ari
menghindar.  Ibnu  As-Sikit  berkata,  "Jry"a `azzaf  bermakna  sAaJwbaf  aceras).  .4J
`As);aw#aA    adalah   yang   sangat   keras.   i4z-Zdbww#   bermakna   yang   menolak.

Dikatakan  zaba7Iafe#  yalmi  dr/¢`4Aw   (menolaknya).   Dari  sini  terbentuk  lafazh
kalimat j4z-Z4b¢a#z.};ate:  seckan Malaikat itu menoak penduduk neraka.  Lib.  Syar4
AI  Mu`allaqat  trya  toou  An:N`]l.has  (2/\10`,  dan  Jamharah  Asy`ar  Al   `Arab
hal.79.

967 Lih. Tafsir ayat nomor dari surah AI Hajj dan catatan kami tentangnya.



Firman AIlah :

i;#ifii#fJta.tpe&j€ilj€
ci2c.i;ii±ife~£ij`!`,'©6Lae'.3+>Sgeui33cp,

f\3J:J3;=±±.tf3:gfa't€3cr,.,ch>5.ife`¥',a=,'#j\=±¢jm
{£:=[£i±;±rf\±'6©6i=±=Sji±p'ti,&{c;;

©ip€jF€£,A.>SfL+3i>6Cj
``Katakanlah, 'Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, yang

mengetahui barang ghatb dan yang nyata, Engkaulah yang
memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu

mereka memperselisihkannya'. Dan, sekiranya orang-orang yang

zhalim mempunyai apa yang ado di bumi semuanya dan (ada pula)
sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya

dengan itu dart siksa yang buruk pada hart ki,otmat. Dan, jelaslah
bagi mereka adzab dart Allah yang belum permah mereha

perhirakan. Dan, Oelaslah) bagi mereka akifeat buruk dart apa yang
telah mereka perbuat dan mereka diliputi oleh pembalasan yang

mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya."

(Qs. Az-Zumar [39] : 46 - 48)

Firman Allah SWT, ci;'#1j gs££liJ±6 #f¢ "KaJaifa#/arfr,
'Wahai  Allah,  Pencipta  langit  dan  bumi'."  (]rfdrh f aathirdy  dib: aca.

dengan   #csftab,   sebab   ia   adalah   seruan   dan   berfungsi   sebagai

in"dfeaa/   Demikian  pula  halnya,    tfl-i  ;i:£   "ya!7ig  me#gef&A«z.
har¢#g   gfe¢z.a. "   Sibawaih   tidak   memperbolehkan   menjadikannya

sebagai »a 'af .  G|j±32£ 3±,iSrw c3| 63\2?, 'iS £ €j   "E»ghazt/¢A



yang memutuskan antara hamba-hanba-Mu tentang apa yang selalu
mereka memperselisihkannya. "

Disebutkan   dalam   SfoaAz.A  Mus/I.in,   dari   Abu   Salamch  bin

Abdirrahman  bin  Auf,  dia  berkata,  "Saya  bertanya  kapada  Aisych
tentang  doa  pembuka  yang  dibaca  Rasulullah  SAW  ketika  shalat
malam?  Aisyah  RA  berkata,  "Jika Rasulullah  SAW  hendak  shalat
"alam, bdian rne"toaca, boa,, Allahamma Rabba Jibriil wa Miihaa 'iil
W£%¥;;Y£;¥:2:1:g¥,*#£¥is;a#f.?gtf#b'g€i#;

(`Katakanlah,    'Wahai   Allah,    Pencipta   langit   dan   bu:mi,   yang
mengetahai   barang   ghaib    dan   yang   nyata,    Engkoulah   yang
memutusham   antara   hamba-hamba-Mu   tentang   apa   yang   selalu
mereka    menperselisihkannya'.    Berilah    saya    petunjuk    tentang
kebenaran yang mereha perselisihkan dengan izin-Mu, sesungguhnya
Engkou  memberi  petunjuk  kapada  siapa  yang  Engkou  kehendaki
kepadajalanyangharas).'D68

Ketika  Ar-Rabi'  bin  Khaitsan  mendengar  kematian  Husain
b±#,.an£,tgbf¥:'6d3]=+,;+%9'€¥±#'i#t`Zi,:ha#/f¢*,
'Wahal  Allah,  Pencipta  langit  dan  bumi,  yang  mengetahai  barang

ghaib dan yang nyata, Enghaulah yang memutuskan antara hanba-
hamba-Mu tentang apa yang selaha mereha memperselisihhannya'. "

Sa'id bin Jubair berkata,  "Sungguh  saya mengetahui  sebuch
ayat yang jika dibaca oleh seseorang lalu dia meminta kapada Allah
SWT,  maka  Allah  SWT  akan  mengabulkan  doanya.  yalmi  fiman-
Nya,63cp,'i;g::±|f3i+±ifjt2.fpe+;3iij9Sfz!ij±6apf¢

968 |R. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Para Musafir, bab: Doa Pada

Shalat Malam dan Bangun Malam ( 1/534).



6S)i:i giv .\S%C a,  "Katahanlah,  'Wahal Allah,  Pencipta langit
dan buni, yang mengetahai barang ghaib dan yang rryata, Engkoulah

yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu
merekamenperselisihhanrrya'."9cO

Fiman  AIlch  SWT,  (#1;  C!rfu, £j j`!`5   "Dam,  Sefa.ra#}Ja
orfl!#g-ora#g  )/¢ng  zfoa/I.in,"  yakni  orang-orang  yang  berdusta  dan

berbuatsyirik.i?\fa.tGjfcr,£,fu>b'ffi`Y`,#,'ri±j\:±¢J€N.{C,("n4emz./I.fu.

apa  yang  ada  di  buni  semuanya  dan  (ada  pula)  sebanyak  itu
besertc[nya.  niscaya mereka  akam menebus  dirinya  dengan  itu  dari
sz.fuc! y¢#g bc{rwfr," yalmi dari siksaan terburuk pada hari itu. Tentang

hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam tafsir surah Aali `inraan97°
dan Ar-Ra. d.»971

'bS±:±.Ysfts..¢C.S^<;3,4r£3`.Dan,j_elas_lah:agimereka

adzab dari AIlch yang belun permch mereka perkirakan."

RIwayat   texpenting   tentang   makna   ayat   ini   adalah   yang

diriwayatkan    Manshur    dari    Mujahid,    "Mereka    beramal    dan
menyan8ka   amal   tersebut   amal   kebajikan,   tetapi   temyata   amal
kejahatan."DemikianpulayangdinyatckanAs-Suddi.

Ada yang mengatakan, `Mereka melakukan sebuch anal dan
menyan8ka dengannya mereka telah bertaubat sebelum kematiannya,
tetapi   temyata  mereka  mati   sebelum  bertaubat.   Padahal  mereka
menyan8ka telah selamat dengan taubat yang dahulu dibuatnya. Maka,
'bS;;i.YSSS..4C.SA<;,4(r:.`.Dan,jel?slchba.giTere.fi.adzab

dart   Allah   yang    belun   permah    mereka   perkirakan,"   be;rixpa.
terlemparnya mereka ke dalan neraka."

969 Atsar dari Sa'id bin Jubair disebutkan oleh AI Mawardi dalan kital] tafsinya

(5/9!o3i)in.TafsirsurahAali`haapayat91.

971 Lib. Tafsir surah Ar-Ra`d, ayat 18.



Sufyan Ats-Tsauri berkata tentang ayat ini, "Celckalah orang-

orang yang riya, celakalch bagi orang-orang yang riya. Ayat ini untuk
mereka dan berkisah tentang mereka."

Ikrimch bin Ammar berkata,  "Muhammad bin AI  Munkadir
merasakan  takut   yang   sangat   menjelang   a].alnya  tiba.   Dikatakan

kepadanya,  'Apa yang engkau takutkan?' Dia menjawab,  'Saya takut
sebuahayatAIQur`an,6jj¥Sj€P`C,fi(a;4\£j"Da#,/.eJ¢s/aft
bagi   mereha   adzab   dart   Allah   yang   belun   pernch   mereha

perfa.raha#. " Saya khawatir, akan tampak sebuah kenyataan bagi saya,
apa yang sebelumnya tidak saya sangka'."

rmexckjf#ubraafnmdearre.::;=te:yaerhfamebr&e©ha
perb#¢f," yakhi aldbat bunk basil perbuatan mereka berupa kekafiran
dan "cksiat.   r& S£6   "Dan  merfha_ qilipu.ti: ,o,lep  pembalasan,"
furun  dan  mengelilingi  mereka.  £L)::;=:€ £,A>., Sg 1€  "ya!#g  me7~eha

dahalu selalu menperolok-ololckannya."

Firman Anah:

#,ife,uit=£j66;~`i=Latji\s£€f66#ffi¥.fj±is±£
c*6.j`fa63i©6L#'.y'.fgrig±'j#afjijGJ;¥

d¥*;t=-E©
K

SgTgrf=6grEs
i¥F#9~ty'ife£63iae

fj.dy'a,`s+53£cjri'SfEjLc],6jjfi::a'.~fiffiijii=;g+`Bi
©6±,±'£jsT



`CMaka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami,

kemudian apabila Kant berikan kepadanya nikmat dart Kauni Dia
berkata, 'Sesungguhnya aha diberl nilanat itu hanyalah karena
kepintaranku. ' Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan

mereka itu tidak mengetahui. Sungguh orang-orang yang sebelum
mereka Ouga) telah mengatakan tw pula, maka tiadalah berguna
bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Maka, mereka
ditimpa oleh aktbat buruk dart apa yang mereha usahakan. Dan,
orang-orang yang whalim di antara mereka akan ditimpa akibat

buruk dart usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan dirt. Dan,
tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan

menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya?
Sesungguhnya pada yang demikiou. itu terdapat tanda-tanda

kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman."

(Qs. hazumar [39] : 49 - 52)

Fiman AIlah SWT,    66:j; 6:=i¥.f;: 15?r   "Maha 4pabz./a
manusia ditimpa bahaya ia menyera Kami. "  Alhal yam:8 "engatck;an::._

Ayat ini  trun berkaitan  dengan Hudzaifch bin AI Mughirah.   IS} €f

;fee; ja±g,ui I:3£j6 \=;~`a:=;;a±{;i   "Maha apab#a ma7Iasz.¢ d„apa
bchaya ia menye:ru Kami, kemudian apabila Kami berikan kapadc[nya
nikmat dari Kami Dia berhata, 'Sesungguhnya aha diberi hikmat itu'. "

Qatadah  berkatfty  ";Jg j§S  'Ha!#};cl/¢A  hare#¢  fepz.Hf¢ra#fai',"  yakni
ilmuku yang kudapat dengan berbagai usaha." Dari Qatadah juga,  SS

# "j7a7i);a/clA   hare#¢   frepz.#fcI7i¢#fu,"   yakni   dengan   ilmu   yang

diajarkan Allah SWT kepadaku."972

972 Lhi. Tofsir AI Hasan Bashri (21261).



Ada yang mengatckan,  "Maknanya adalch dia berkata:  Saya
sudali mengerti, jika saya diberi nikmat ini di dunia, itu karena saya
mempunyai kedudukan di sisi Allah SWT."

AIlah  SWT  berfirman,  #i£=iL €e i; "Sebe»arny¢  z.f"  ¢ddrch
w/.z.cI#," yakni  tetapi  nikmat  yang  Aku berikan kepadanu  itu  adalah
ujian yang dengannya Aku uji kamu.

AI   Farra`   berkata,973   "Digunakan  lafazh  mcl `cz##¢ts   (ft!.);a),

sebab   lafazh  ¢f#afa   adalch  juga   lafazh   mw`¢%#czts.   Jika   berkata

demikian, bcz/ A""!#f7taA, maka boleh,"

An-Nulhas  berkata,974  "Susunan  kalimat  sebenamya  adalah

bal .a `thaituhu f itnah  (ckan tctap±, sa;ya "engqu3iny&).   4 .F€f E1 'stj
'b;1:i"Tetapi kebanyckan mereka itu tidak mengetahai," "ckswh:ya.

mereka tidak mengetchui bahwa pemberian harta kepada mereka itu
merupckan ujian.

Firman  AIlah  SWT,   a6 £  "Sw#ggrfo  fe/aft  me%grfafam  I.fw

pw/a. " Dengan d*a!mz.r "ct `a#]®¢ts,  sebab lafazh ha/I.7#¢A adalah lafazh
mu`annats. b£,'C|.Sl"Orang-orangyangsebelunmerehaouga),"
ydi  orang-orang  kafir
laimya.  Qarm  berkata, :=unjgm;re,k±,.giap::i,£?gT"„d;err+a:
'Sesungguhnya  aku  hanya  diberi  harta  itu,  karena  ilmu  yang  ada

Padakul.»en5 \S#g rfegrg(Ci   ``Maka tiadalah berguna baF.
mereka apa yang dahulu mereka usahakan. " La;fazh rna pedal ayah lni
bemakna ingkar,  yakni  anak-anak dan harta mereka tidek berguna
bad mereka untuk men8halangi mereka dari siksaan Allah SWT.

973 Lib. "a 'an|. .4J gwr`an (2/420).
974 Lib. Ma 'anz. .4/ gwr`a# (6/183), dan J'rab i4/ gwr`a# (4/15).
975 Qs. Al Qashash [28]: 78.



Ada  yang  mengatakan,   "Apa  yang  bisa  diperbuat  dengan
hartanya?. Mcka, lafazh mo berupa kalimat pertanyaan."

Cd¥Fi;\=:if   "Maka,  mereka  ditimpa  olch  akibat
bcirwfr dtzrj  crpa );a7!g  mereha  wsaAake#,"  yakni  balasan  buruk  amal

perbuatan  jahat  mereka.   Balasan  untuk  sebuah  keburukan  sering
disebut dengan keburckan saja. I;1I; &j'b'   "Da#, or¢#g-or¢77g );¢#g
zAcz/I.7%," yalmi berbuat syirik, £,~S{Sbe,"Diantaramereka,"\]mm:at,

u£J€SS.i#±r€Si"Aharditi_rpa.akibatburukdariusahanya,"
®J\           \   \--_

yalmikelaparindanpedang,6±#>fL2j"D¢»me7.ehaJz.daAdapaf
"e/epasha#   d!.rz.,"  yakni  orang-orang  yang  melupakan  Allah  dan
mereka tidak akan menang. Dan ini telah dijelaskan sebelumnya.

FimanAllahswT,`jj¥jfEjJcl~6JfJ:£i'.'fitliijr±f'5i
'bit£. ifi, =i;§ €N,:i a,a)>  ``Dan,  tidain:h mereka  menge;aha

bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitka:rmya bagi siapa

yang   dikehendaki-Nya?    Sesungguhaya   pada   yang   demikian   tw
terdapat  tanda-tanda  kekuasaan  Allah  bagi  haum  yang  berinan."
Orang-orang  beriman  secara  khusus  disebutkan,   sebab  merekalah

yang merenungi ayat-ayat AI Qur`an dan mengambil manfaat darinya.
Orang-orang   beriman   mengerti   bchwa   kelapangan   rezeki   tidck
selanianya nikmat, tetapi bisa berupa isfz.draa/[/. (nikmat yang berakhir
sengsara) atau justni rencana Tuhan untuk menchancurkamya.



Firman Allah:

~dt6!:ifeT,#jcr,i;:£jLfy'friigfgrf6.j{63#.jS

pe;u'8LIr±ij©i±3Tjfftj£,+€£c#€jftt;*6
©6L2#ty`'i:'¢\ffil'+3€;ir5ei+3df,,'j!;±=;ij

;±=±+±di#c¢:r±=;fcjffi`£J'+rc6=fi|;:±fj
CG6j¥Jc#<jLi:®i©<£±£i¥`£fj`i=+¢\'i3i
2fif€ijjL;:ji©&Ofif*`=±r®i6St#ci,dij::
€ij]`c,`ii.icjjdej;:ji©ca.{6f,=±=±'cpi£

¢.\:ca;:£~c.£S.©fe#.f6,i,cJ6€l;±j,
©6!or't6,#3€

" Katakanlah, 'Hal hamba-ha[mba-Ku yai.g melanpani batas

terhadap dirt mereka sendiri, janganlah kotmu berputus asa dart
rahmat Auah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa

semuanya. Sesunggwhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. I)an, kembalilah kunu kepada Tuhanmu, dan

berserah dirtlah kepada-Nya sebelum datang adzab kepadanu
kemudian kanu tidak dapat ditolong aagi). Dan, ikutuah sebalk-

bal`k apa yang telah diturunkan kepadamu dart Tuhanmu sebelum
datang adzab kepadQ[mu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak

menyadarinya,' supaya jangan ado orarlg yang mengatakan, 'Amat
besar penyesalanku alas kelalalanku dalan (menunalkan

kowdyiban) terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk
orang-orang yang memperolok-olokkan (aguna Allah ),' oitou



supaya jangan ada yang berkata, 'Kalau sekiranya Allah memberi

petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang
bertakwa.' Alau, supaya jangan ada yang berkata kctika ia melihat
adzab, 'Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke dunia), niscaya aku

akan termasuk orang-orang berbuat balk. ' (Bukan demikian)
sebenarya telah datang keterangan-keterangan-Ku kepadamu lalu

kamu mendustakannya dan kanu mertyombongkan dirt dan adalah
kamu termasuk orang-orang yang kofir."

(Qs. hazumar [39]: 53 -59)

FirmanAllchswT,cr,bfrofY'fe±iGiffi6.jtc$3E5€j3
-i:S   "Katakanlch,  'Hal  hamba-hamba-Ku  yang  melampoui  batas

terhadap  dirt  mereka  sendiri,  janganlah  kamu  berputus  asa  dart
rclfemaf .4//aft '. " Jika kamu mau, kamu bisa membuang )/cz `,  sebab )/cz `

seruan itu berada pada kedudukan yang bisa ditiadakan.

An-Nuhhas berkata:976 Riwayat terbaik tentang makna ayat ini

adalah apa yang diriwayatkan Muhammad bin Ishak dari Nafi'  dari
Ibnu Umar RA dari Umar RA, dia berkata, "Ketika kami berkumpul
untuk  hijrah,  saya,  Hisyam  bin  AI  Ashi  bin  Wa`il  As-Sahmi,  dan
Ayyasy  bin  Abi  Rabi`al  bin  `Utbali  membuat  perianjian.  Kani
berkata,  "Kita berkumpul di Adhah977 bani  Ghaffar.  Siapa di  antara
kita yang datang terlambat, berarti dia ditchan. Hendaknya yang lain
meneruskan  peljalanan.   Mcka  Saya  bertemu  dengan  Ayyasy  bin
Utbah.  Sementara Hisyam tertahan. Agaknya dia diuji. Kami berkata

9_1_6_Lib.|'rabAIQur`an(4116).
977 ,4J j4dticr4 adalah CZJ gfeadz.I.r: kolan. Ibnu Sayyiduh berkata,  "AJ j4dfeaA adalab

air yang terkumpul dari aliran dan lain sebagainya. Dalam 4 f-raAdezb disebutkan, a/
i4dAaA adalah anak sungal yang aliran aimya mengalir menuju kolam/empang. Anak
sungai dan empang itu dihubungan dengan aliran air tersebut. £isa!# ,4/ 'Arab (entri:
edhady.



setelah  sampai  di  Madinah:  Mereka  itu  orang-orang  yang  sudch
mengenal  Allah  SWT  dan beriman kapada Rasul-Nya,  lalu mereka
diuji  dengan  musibah  dan  kami  tidak  melihat  pintu  taubat  bagi
mereka."

Kalimat  senada  juga  sering  diucapkan  untck  diri  mereka

sendiri. Maka, Allah SWT menurunkan ayat-Nya ini,   6.jii 63\=3S. i
-±;Sc£,.\jJB:±4i±:fi*S.\$43"Katakanlah,_'Hdih.:fl:b?-hanb.a-.

Ku yang melanriaul batas  terhadap  diri mereka  sendiri, janganlah
hamubexputusasadarirahmatAllah',".hinggasanpalkepwhHrrnen=
Nyt*.   ±Sg±S G'5: ';13± a,  ;Sfi   "Bukandh  dalan _nera.ka
Jahamarn  itu  ada  tempat  bagi  orang-orang yang  menyombongkan
dz.rz.?" Umar RA berkata, "Saya menulis firman Allah SWT ini dengan
tangan  saya  sendiri   dan  menSrimnya  kepada  Hisyam."  Hisyan
berkata,  "Ketika  suratmu  sanpai  berikut  isinya,  saya pergi  ke  Dzi
Thuwa, dan saya berkata: Ya AIlah, berilah aku pemahaman tentang
ayat ini. Akhimya aku paliami bchwa ayat ini tl]run berkaitan dengan
kani.  Lalu  saya  pulang  dan  saya  tunggangi  unta  saya.  Saya  pun
memutuskanpergiuntukbertemuRasulullahSAW."

Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Orang-

orang   musyrik   banyak   melakukan   perbuatan   membunuh    dan

perzinaan.  Mereka  berkata  kapada  Rasulullch  SAW,  atau  melalui
utusan  yang  mereka  ufos  menemui  Rasulullch  SAW:   "Bukankah
engkau menyeru kami kepada kebaikan. Jika demikian, sanipaikanlah
kepada   kami    adakah   bagi   karni   taubat?"   Maka,   AIlch   SWT
menurunkan ayat ini:  fe±i S£ Jr:i 6.ji G$3\±± # "Katoha»hafa,
'Hal hanba-hamba-Ku yang melampwi batas terhadap diri mereha



se#dz.rz". " Demikian, AI Bulchari menyebutkannya dengan maknanya.

Dan ini telah dijelaskan sebelumnya dalan tafsir surah A| Furqaan.978

Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas juga,  bahwa  ayat  diturunkan
kepada  penduduk   Makkah.   Mereka  berkata,   "Muhammad   SAW
menyangka bahwa para penyembah berhala dan para pembunuh tidak
akan mendapatkan  anpunan.  Jika demikian halnya,  bagaimana kita
akan berhijrah dan memeluk Islam. Kita telall menyembah selain-Nya
dan   kita   banyak   membunuh   orang   yang   tidak   halal   bagi   kita
membunwhya."

Ada yang mengatakan,  "Ayat ini  diturunkan untuk sejumlah
orang-orang Muslim yang sangat berlebihan dalam beribadch. Mereka
melakukan  demikian,  sebab  mereka  dibayangi  dosa-dosa masa  lalu
dan takut Allah SWT tidak memaafl[annya. "

Ibnu  Abbas  RA  juga,  dan  Atha`  berkata,  "Ayat  ira  tunm
berkaitan  dengan  Wchsyi  pembunuh  Hamzah  RA.  Dia  menyangka
Allah SWT tidck menerima Islamnya."

Ibnu Juraij meriwayatkan, dari Atha` dari Ibnu Abbas RA, dia
berkata, "Wchsyi datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Ya
Rasulullch,  saya ingin dekat denganmu.  Terimalah  saya,  saya ingin
mendengar   firman-Nya   (tentangku)."   Rasulullch   SAW   bersabda,
"Sebenarrrya aku tidak suha berdekatan denganmu, tetapi, jiha kamu

mow baiklah sampai kamu mendengar f irman-Nya ¢teutar+grrra). "

Wahsyi   berkata,   "Saya   telah   menyekutukan   Allah   SWT
sebelum  ini.  Saya  membunuh  orang  yang  tidak  halal  untuk  saya
bunuh.   Saya  juga   melakukan   zina.   Apakch   Allah   SWT   masih
menerima taubatku?" Rasulullah  SAW diam, hingga akhimya turun

978 Lib. Tafsir surah AI Furqaan, ayat 68.



fjf\:¢!S{EGLftf;.jij-Czfi.3:-..i;anror=ng=:;a:gU-ya;;'t;daka,yat:-#'!ty€i,rii,6ijf#i
menyermbch  Tuhan yang

lain beserta Allah dan tidak membunwh jiva yang diharanhan Allah

(membunuhnya)   kecuali   dengan   (alasan)   yang  benar,   dan  tidak
berzz.7®a,"979  hingga   akhir   ayat.   Rasulullah   SAW  membacakannya

kapada  Wchsyi.  Wchsyi  berkata,  "Ayat  ini  seakan  mengisyaratkan
adanya  syarat,  mungkin  saya tidck manpu  berbuat kebaikan.  Saya
t:t:Pack=d[]is¥ja¥8,,9a;in;;d:;%,,¥j*T5:ch>]#j£.¥£.n:~an,di¥6)i.
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampu:vi dosa syirik,  dan  Dia

menganpuni segala dosa yang selatn dari (syirik) itu, bagi siapa yang
dz.frefrerodafa.-Ivya!. "980    Rasulullch    SAW    memanggil    Wahsyi    dan

membacakan ayat ini kapadanya.

Wchsyi   berkata,    "Mungkin   saya   termasuk   orang   tidak

dikehendaki.   Saya  clan  tetap  di  sini,  hingga  Allah  menurunkan
fiman-Nya.Mckatunnayat,{J#LifY'F{£jisffi;2iJ.jic$3\€=€ji
•j;:a b3,  "Katakanlah, 'Hal hamba-hanba-Ku yang melampwi batas

terhadap  diri  mereka  sendiri,  janganlch  ka:rm  berputus  asa  dart
rtzfr"czJ  J4//afo'. "  Wahsyi  berkata,  "Ya,  sekarang  saya  tidak  melihat

adanya syarat dalan ayat ini. Wahsyi pun memeluk Islam."

Hammed bin Salamah meriwayatkan, dari Tsabit,  dari  Syahr

bin Hausyab dari Asma` bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW
-#acc3S#'f£¥a*##h##5msb#fb£2Su#gSm%,3a#
batas terhadap diri mereha sendiri, janganlch hamu berputus asa dart
rchmat     Allah.     Sesungguhaya     Allah     mengampuni     dosa-dosa

semuanya,.'(un)walaayubaali(danAllahtidakperduli)Jffl\S.'£).,

979 Qs. A| Furqaan [25]: 68.
980 Qs. An-Nisaa`  [4]: 48.



F3:Si
"Sesungguhnya  Dia-lah  yang  Maha  Pengampun  lagi  Maha

`Penyayang.»981

Dalam Musfaa/Ibnu Mas'ud tertulis, ``J##cl//cza!fe¢ );¢gfa¢rw ¢dz-

dzununbajamii`aa|imanyasyaa`.''9gr2

Abu  Ja'far An-Nuhhas  berkata,983  "Kedua qz.ra `c!ft  ini  adalch

tafsiran  ayat,  yakni  Allah  SWT  akan  mengampuni  dosa  siapa  saja

yang dikehendaki-Nya, dan Allah SWT sudah mengetchui siapa yang
berhck  mendapat  ampunan-Nya,  yckni  orang-orang  yang  bertaubat
dan hanya melakukan dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar. Hal

demikian dipahami,  sebab  setelahnya Allah SWT menghendaki  agar
hanba-hanba-Nya menjadi  orang-orang yang bertaubat,   8L Ir±fj

.i€ ')   ``Dan,   kembalilah   kamu   kepada   Tuhanmu."   Citang-orang

bertaubat  adalah  orang-orang  yang  semua  dosa-dosa  mereka  pasti
dianpuni. Dalilnya adalah  66 c£},3th' €S  "Da#, sesw»ggrffrn)J& i4ha
Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. ''984 Tentang ini, tLdck

ada seorang pun yang menyangkal.

Ali bin Abi Thalib RA berkata, `Tidak ada ayat di dalam AI

Qur`an yang lebih luas cakupamya dari ayat ini,  f;;:i C*.jt C;3\±± rf•SA -f=3 C±,.\J}±± q Fir±:1 *S  "Katakanlch, 'Hal hanba-hanba-Ku

yang melampawi batas terhadap dirt mereha sendiri, janganlah kamu
bexpwfas    ¢scz    dcrrz.    r¢fom¢f   .4J/aft'."    Dan    ini    telah    dijelaskan

Sebelumnya dalan tafsir surah A| |sraa` .985

98] Kedua gz+a `aA ini dinilai syack tidak mz/J¢wa#-r, dan telah disebutkan oleh Ibnu

ALthi:yyah  da:lam  AI  Muharrar  AI  Wkyiz  (14195,  can  An-Nuhhas  ch:Le\m I'rab  AI
Qugr*2a%fd4.n6.

?_3. Lth. |'rab AI Qur`an (4lL6.

:%S£Si.T:£¥ira:¥&]rf2|.sran`,ayat6.



Abdullch  bin  Umar  RA  berkata,  "Inilali  ayat  yang  paling

penuh harapan, tetapi Ibnu Abbas RA menolaknya dan berkata, "Ayat
darifirman-Nyayangpalingpenuhharapanadalch:,:ri'J'ul'a3&±;Lif i> S  u±,€fi,    .`Sesungguhnya Tuhanmu benarienar mempun);:ai

ampunan (yang luas) bagi manusia Sekalipun mereha zhalim."986 Dan

telah dij elaskan sebelulnnya dalam tafsir surah Ar-Ra` d.987

Dibaca juga,  /¢a  f¢g#z.ffaww  dengan  kasrah988  dan  fathch  #w7t.

Dan ini I.uga telah dibahas sebelumnya dalan tafsir surah A| Hijr.989

Firman Allah SWT,  fi' 8LIr±ij  "Da»,  femba/I./¢A hamw
frep¢d¢  rcjAa7®m","  yakni  kembalilali  kepada-Nya  dengan  menaati-

Nya,  sebagaimana  yang  dijelaskan-Nya  siapa  yang  bertaubat  dari

perbuatan syirik Allah SWT akan mengampuninya. j4/ J#czczba!fo adalah
kembali kepada ¢ulkun-hukum) Allah SWT dengan ikhlas.  ,'al' i;±r::ij
"Dcz" berserafe dz.rz./aft Aep¢dc[-Ivyc!, " yakni tunduk dan taatlali kepada-

:=a,¢L¥i£§t;i!i:i dg,  "Sebelun datang adzab kepadamu," di
dwia.,  <>±±:i 4 '-¢ "Kemudian kamu tidak dapat ditolong aagi. "

yalmi tidak ada yang mampu mencegahmu dari siksa-Nya.

Diriwayatkan   dari   hadits   Jabir   bahwa   Rasulullah   SAW

bersatoJtoda, "Di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah Allah SWT
memanjangkan   unurmya   dalam   ketaatan   dan   kembali   (toubat)
kepada-Nya.   Di   antara   tanda   kesengsaraan   seseorang   adalch
seseorangyangberamaldanbanggadenganamalnyatersebut.'$9°

986 Lin. Tafsir surah Ar-Ra`d, ayat 6.
98it  Ibid.
988   gf.ra`aA  dengan  #ef»  kasrah  adalah  gzto`¢A  yang  juga  dinilai  in"f¢wadr,

Se98agg£#f|is:b:intkanA]E]£;r:a?:7r5'.;.A"-Ivayrhal.131.
990 Hadits de:n:gun \a;face "Di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah Allah

SWT memakyangkan umurnya  dan menganugerahinya pertaubatan,"  dirivaya;dean
oleh Abu Syailth dari Jabir. Ka#z j4/  `UmmaJ (15/668, nomor 42657).



cdi[¥£f9¥fs¢T,%{¥jri=#;f!£Ji£:~ffu#i'#ztf
balk  apa yang  telch  diturunkan  kepadanu  dari  Tuhanmu  sebelum
datang   adzab   kepadanu   dengan   tiba-tiba,   sedang   karrm   tidak
menyadainya."6SifT=':;::1"Sebalk-balkapayangtelchditurunkan,"

yaitu  AI  Qur`an,  dan  semua  AI  Qur`an  itu  baik.  Makna  apa  yang
dikatakan  AI  Hasan  adalali  hendaklali  taat  kepadanya  dan jauhilah
maksiat.991

As-Suddi  berkata,  "Perintah  terbaik  dari  Allah  SWT  yang

terdapat di dalarn AI Qur`an."

Ibnu   Zaid   berkata,   "Ayat-ayat   mw%hamczczf,   dan   serahkan

pemaknaan ayat-ayat "#f¢s)/¢abz.¢ kepada orang yang berilmu."

Ibnu Zaid juga berkata, "Allah SWT menurunkan kitab-kitab-
Nya kepada kita: Taurat, hjil, Zabur, 1alu AI Qur`an dan Allah SWT
memerintahkan  kita  untuk  mengikuti  AI  Qur`an,  sebab  AI  Qur`an
adalch yang terbaik dan agung."

Ada yang mengatakan, "hilah pendapat yang terbaik, sebab AI

Qur` an itu men8hapus kitab-kitab sebelumnya."

Ada  yang  mengatakan,   "Yalmi,   maaf,   sebab  Allah  SWT
memberikan  pilihan  kepada  Nabi-Nya  antara  maaf  dan  menuntut
balas."

Ada yang mengatakan, "Yalmi apa yang diajarkan Allah SWT
kepada Muhammad SAW dan itu bukan AI Qur`an maka itulah yang
terbaik."  Ada  yang  mengatckan,   "Kisch  terbalk  dari   kisch-kisch
ummat terdahulu yang diturunkan kepada kalian."

99\ Lth. Toysir AI Hasan AI Bashri (2/26t).



Firman Allah  SWT, 6|;:=gJ Jli;< JJL: c>i  ``S«pcz);a /.a»gr# czda
orang  yang  mengatakan,   'Amat  besar  penyesalanku'."  Irfu:Sanh  an

berada  pada  kedudukan  #asfeab  yang  didahului  lafazh  harcrAczfa  aH

fczgctcc/cz    (tidak suka a!da orang yang mengatakan)."

Ulana Kufch membacanya, /I. `cz//ofl! faqww/a /czgrr/.¢#gr# adcr

orangyangmengataham).

Ulana  Bashrah  membacanya,  feadzara  a#  fa!gwc4/a  fla!}z.-ftcI/I.

ada orang yang mengatakan) .

Aldal yang rnengatalran, min  qablu  an  taqunla  (sebelum  ada
or¢#g );cz#g me#grfcrha#/, sebab sebelumnya Allah SWT berfiman,  cj

I;;X'i:fi)'S±=j*SIJf`.Sebelundatangadzabkepadarm."

Az-Zanakhsyari  berkata,992  "Jika  Anda bertanya,  "Mengapa
menggunakan lafazh #czfa.r¢fi?" Saya jawab,  "Sebab, yang dimaksud

adalch sebagian dari 7za/!/s Oiwa orang-orang) yalmi orang-orang kafir.

Boleh juga  yang  dimcksud  adalch jiwa  tertentu  dari  banyak jiwa.
Apckah jiwa yang tenggelani dalam kekufuran yang berat, atau jiwa

yang akan mendapatkan siksa yang paling pedih. Bisa pula lafazh »a/s
bemakna jiwa yang banyck, sebagainana yang dikatakan AI A` sya:

Berapa banyak tanah lapang yang jika aku berteriak di udaranya

Datang kapadaku dermowan (kariin) yang mengibaskan kepala
denganmarch993

Maksudnya  adalch  rombongan  orang®rang  delmawan  yang
menolongnya  dan  bukan  scorang  dennawan  saja.  misalnya:  "bba
ba/adz.» gafAa `f% ®erapa banyalc negeri yang telch kujelajahi). "bba

=_LinAIKayeyof(3126l).993 Sya,ir pengun:1 ini teldapat dalam AI Kasyayof (313S2), dan AI Bahr AI Muhith

(7/435).



b¢ffecz/I.7g   gczczr¢ `fci   @erapa  banyak  pahlawan   yang  telch  kupukul).

Maksudnya adalch banyaknya obj ek dimaksud.

S;:=S `.Amat besar penyesalanha. " Alsa;tryal, yaa hasratii. ya`
digantikan a/z/ sebczb ia (dengan a/z/) 1ebih ringan dan lebih mengena

dalam    meminta    pertolongan    setelah    bersuara   ya.    Terkadang
memasukkan huruf Aa `.

AI Farra` berkata994:

Selamat datang (yaa marhabaah), keledal yang selamat

Ketiha datang, aku dekati ia, meminta minun995

Terkadang para ahli bahasa memasukkan )/a! ` setelah cz/I/untuk

menunjukkan kepada makna penyandaran (z.dA¢cz/¢A). Demikian juga

halnya dengan Abu Ja' far membacanya: );¢cz faa!srclfaa);a!996. ,4/ Zra!sra!A

adalah a!7g-7g¢da!¢mczfo, penyesalan.

Srf S= a,iJfst SS  "Atas kelalaianku dalam (menunalkan
frewa!/.I.bcz#J ferfoa!cJczp .4//czfe. " AI Hasan berkata, "Dalam menaati Allah

SWT."997  Adh-Dhahhak  berkata,  "Yakni,  dalam  mengingat  Allah

SWT." Adh-Dhahhck berkata, "Yalmi, AI Qur`an dan mengamakan
isinya."

Abu    Ubaidah998     mengatakan,     "ST    +;    c},    "Da/am

/"e7ew7®az.ke7! frei4/a/.z.ba!#/ ferfeczchp j4J/¢fe, " yakni (dalam mendapatkan)

pahala Allah."

=_LflLMa'aniAIQur`an(21422).995  Lib.  A4:cz'a#z. j4/  gwr`a#,  karya  AI  Fana`  dan  di  dalamnya  lafazh  #aaftyaA

"enggandka.A lafazh naofiyah. Lib juga AI Khazanah (11400), dan Lisan Al  'Arab
(eE#:gJz¥r:q:i.Abu]a'far,);aafoasrafHayaadalahgz.ra!`czfe"wfowagivsebagaimana

terg9?PLaffr]ag.,`#:54a"„-#By:*::..{26/2.61).
998  Te|sebutkan dahom Ma'ani  AI  Qur`an  (21190`..  "fti janbi Allah"  dan fi  deati

4//aft adalah sarm.



AI Farra` berkata, "4/ Ja#bw adalah a/ g#rdw acedekatan) dan

a/  /I.wza!r  (keadaan  berdarnpingan).  Dikatckan,  "Fulan  hidup  di  a/

/.o»bz. Fulap " yalmi hidup berdampingan dengannya." Makna senada,

Sfjfe S\±Lf\') "Dan teman sejowat,"999 yalrmi ..Atas kelalaianku
urrfuk mendapatkan kebersanaan-Nya dan kedekatan dengan-Nya di
surga."

Az-Zujjaj  berkata,  "Yakni,  afar fe/a/cH.a#ha  w#fw# ber¢da  dz.

jalan yang diserukan Allah SWT kepadrha untuk berada di dalamnya.
Orang-orang  menyebut  seb¢b  dan /.cz/¢#  me#w/.w  seSwafw  dengan  cz/

janha.  Anda bedsat:a, "Tofarra`tw f i janbiha  ghashashaa berrndRE:a
saya meminum  seteguk demi  seteguk demi kanu,  sebab kamu,  dan
demi kerelaarmu."

Ada  yang  mengatakan,   ST  i;  c},  "Sa/am   /me#%»az.ha»
hewa/.I.ba"/   ferftadclp   ,4//¢fo,"   yalmi   pada   sisi   yang   melahirkan

keridhaan Allali AWT dan pchalanya. Orang-orang Arab menyebut c!/
Jcla!#z.a (sisi) dengan a/ Ja#bw. Seorang penyair berkata:

Disumpch kemampuan kedranya untuk hati tersebut

Orang-orang di satu sisi Oanbun) dan peminpin di sisi Oanbu) yang
'az.„looo

Yakni, orang-orang pada satu sisi 0.aa»z.b) dan pemimpin pada

sisi    0.aa»z.A)    yang   lain."   Ibnu    `Arafch   berkata,    "Yakni,   .4fu
meninggalkan sebagian periutah (kevdyiban) Allah. Dlkatck:an, Maa

fa `altu dzaaliha fit janbi haofatii (saya tidck pemch mdck\i\can t\al
demikian pada kewajiban hidupku). Kutsayyir berkata:

rowQ£.efgng-¥iLaaie[£i3t6:rdapat  daiam 4sfe.sfe!.4Aaft  dan  fisa!#  ,4J  'Arab  (entri:

janabdy dan Fath AI Qadir (41661).



Hendaklch kanu takutkan Allah pada kevajiban Oanbi) orang
berctnta

Hatinya hati pencari, hendaklch kanu memutushan] 001

Demikian yang  dikatckan Mujahid,  yalmi  aku telah menyia-

nyiakan perintah Allah SWT.

Diriwayatkan  dari  Rasulullch  SAW  bahwa  beliau  bersabda,
``Seseorang yang duduk dalam sebuch pertemuan, atau berjalan atou

berbaring dan tidak mengingat Allah SWT, maha kelak baginya 'tirah'

pfldcz   fa¢7.I.  kz.czmczf,"1002   yakni  ft¢sr¢¢,   penyesalan.   in.   Abu  Daud
dengan maknanya.

Ibrahim At-Taimi berkata, "Di antara penyesalan seseorang di
hari kiamat adalali melihat harta miliknya yang diberikan Allah SWT
kepadanya  di  dunia kini  berada pada  timbangan  orang  lain.  Orang
tersebut mewarisi hartanya. Dia berarnal dengan benar. Maka baginya

pahalanya   dan   bagi   orang   lain   dosanya.   Di   antara   penyesalan
seseorang di hari kianat,  seseorang yang melihat budak miliknya di
dunia  kini  memperoleh  kedudukan  yang  lebih  baik  darinya  di  sisi
Allah SWT. Atau seseorang yang dikenalnya ketika di dunia buta kini
melihat sementara dirinya sendiri buta."

{}±±±Ji ':i  ±r i>[S "Sedang  aha  sesungguhaya  termasuk
orang-orang   yang   memperolok-olckkan   (agana   Allah),"    yalm:1
tidalklch   aku   melainkan   orang-orang   yang   memperolok-olok   AI

Qur`an, Rasulullah SAW dan para wali-Nya di dunia.

\r_`_I:wh.AIKasysyof(31352:),danAIBahrAIMuhith(1M35).
`°°2 Disebutkan Imam As-Suyuthi dalam ,4J /¢m!.' 4/ Kczbz.r (3/2206) dari riwayat

Ibnu  Syahin dalam j4f-rarg*z.A fl [4dz-Dzz.frz. dari Abu Hurairah.  Hadits  ini dinilai
frasa!#. Hadits terdapat dalam Ko#z i4/ Umma/juz (9/149 nomor 25461).



Qatadch berkata, "Tidak cukup bagi mereka hanya melalaikan
perintch  Allah  SWT,  bahkan  kemudian  mereka  memperolok-olok
orang-orang yang dekat dengan-Nya."

Lafazh z.» faf7zfef berada pada kedudukan »asAab sebagai Aaa/.

Seakan  dia berkata,  "Saya berbuat  lalai  hingga memperolok,  yakni
saya berbuat lalai pada saat saya memperolok-olok."

Ada yang mengatakan,  "Saya tidaklah berada pada keadaan
kecuali memperolok-olok,  mempemainkan dan perbuatan yang  sia-
sia. Atau, dengan kata lain, tidck ada usaha saya kecuali menyembch
selain AIlah SWT."

Firman Allah SWT,  jLi:ji   "4f¢w sxpay¢ /.a#gr# ado );a"g
ber*&f&," orang yang dimcksud,  epi£ 2fif €;i j']` .`Kaha# sefafro«)/a
Allah   memberi   peturrfuk   kepadaku,"   yatmi   rme"bowalml  kepaha
a.garna=Nya,,   Gs3f5i  €*,  i=±i    "Tentulah  aku  termasuk  orang-
orczng y¢#g  be7.f¢fu4/a,"  dari  laku  syirik  dan  perbuatan  dosa.  Dan,

pedsatmn  "Kalou   sekiranya   Allah   memberi   petunjuk  kepadakul'
tentulali aku akan memperoleh petunjuk, adalch perkataan yang benar.
Makna  perkataan  ini  dekat  dengan  perkataan  orang-orang  musyrik

yangdiberitakanAllahswTdalanfirman-Nya,€~6j'){|rBsiajijj;i
€±=;i)~t 'at) "Orang-orang yang mempersekutukan  Tuhan,  ahan

mengatakan.     `Jiha    Allah    menghendaki,    niscaya    Kami    tidak
mempersehafwha#-Ivya'."1003   Kalimat   un8kapan   ini   benar,   tetapi,

maksudnya adalali batil.  Hal  demikian sebagaimana yang dikatakan
Ali  RA  kapada  orang-orang  Khawarij   saat  mereka  berkata,  "Jcz&
A«fa7Ia  I.//aa!  /z.//czaA,"  yakni  tidak  ada  hukum  kecuali  hukum  Allah

SWT.

1cO3 Qs. Al An`aam [6]:  148.



'J$3£   "Atou supaya jangan ada yang berkata,.' oraIT8 yaITg

dimaksud,   €|;Z=> J~ g;i i  6111.t c;:  6±    "Kefz.ha  I.a  me/I.A¢f
adzab,  'Kalqu_ sekiranya bagi saya hak kembali',"  yalmi pwh8 que
dunia)  <Jt:  ``Ivisca)/a  aft.  ¢ha#  fermaswfr,"  dengan  7"A¢b  atas
dasar    jawaban    dari     sebuch    pengharapan,    atau    Anda    bisa
menjadikannya sebagai eve `fAzf%/atas lafazh  €|£= "femba/z.. " sebab
malmanya adalah am irha77i¢ (saya akan kembali).  Sebagaimana yang

dikatakan scorang penyair:

aalubsu `abaa` ch) Adalah mengenckan pakaian kasar dan
gembiranya mata

Lebthsayasukaidrrimemakalbajuyanghalus\°°4

AI Farra` bersyairL°05:

Hakmu terhadapnya hanyalch mengingatkannya (ghairu deikraa) dan
takut

Serta bertanya (wa tas ` ala) tentang kendaraannya di mana menuju]°°6

'°°4 Bait syair ini karya Maisun binti Baldal AI Kilabiyah istri Mu`awiych bin Abi

Sufyan. AI Kilabiyah ini seorang wanita Arab pedalaman. Mu`awiyah menikahinya
dan  menfoawanya  tinggal  di  kehidupan  perkotaan.  AI  Kilabiych  ini  mehoenci
kaumnya, hingga hatinya menjadi seapit sendiri. Hingga kemidian kaumya lebih
memilih  tuhan-tuhan  mereka  dari  AI  Kilabiyah.  Mu`awiyah  berkata  kepadanya,
`Kamu berada pada sebuah kerajann yang besar dan kamu tidak mengetahui kadar

kebesarannya." AI Kihabiyah berkata:
Adalah rumah yang menggelapar karena angin

Lebih saya sukal dart istana yang tinggi
Hingga  kemudian  AI  Kilabiyah  berkata,  "Ado/aA  menge»afa»  pckaf.an  ya»g

Acrs¢r...  dan  seterusnya."  Bait syair terdapat  dalam i4/ Kz.fob  (1/426), [4p+fg;efdzifr
moxp_9T 156, dan Qathr An-Nada momor ls, dan Ibnu `Aqil "omca 320.

\_=_S.Lth.Ma'aniAIQur`an(21423).
t°°6  Dalan  Ma 'aa!»z.  i4/  Farm `  tertulis:  AasbaA  ®enghitungan)  menggantikan

loface Khasyyah (talRI+). Dardm Taf isir Ath-Thabari dan AI Bahr AI Muhith (71436)
tertulis: faasraA ®enyesalan).



Lafazh   wa   fas`cz/a   dibaca   dengan   #asfaab,   berada   pada

kedudukan   sebagaimana   lafazh   dzz.dr&a,   sebab   makna  perkataan

adalah:   Kanu  tidck  mempunyai  hak  atasnya  I.//aa  ¢"  fwdzc!fake.r4,

kecuali   mengingatkannya.   Malma   serupa   berlaku   pada   kalimat:
lahabsu  `abaa`ah wa taqarm, yalmi an albasa  `abaa`ch wa taqarra

(saya mengenakan pakaian kasar dan gembiranya mata).

Abu  Shalih  berkata,  "Seorang  ilmuwan  dari  bangsa  Israel

mendapatkan    secarik   kertas    bertuliskan:    Ada   seseorang    yang
sepanj ang hidupnya beramal dengan anal kebajikan menaati perintah
Allah SWT, tetapi althir hidupnya diakhiri dengan perbuatan dosa dan
dia meninggal dalan keadaan demikian maka dia masuk nercka. Ada
seorang  lain  yang  men8habiskan  umumya  dengan  perbuatan  dosa,
tetapi pada penghujung hidupnya dia  akhiri  dengan  anal kebajikan

penduduk surga, mcka dia pun masuk surga.

Ilmuwan  tersebut  berkata,  "Untuk  apa  aku  bersusah-paych

beramal."  Dia pun meninggalkan perbuatan-perbuatan balknya,  dan
mulai  dengan  perbuatan  fasik  serta  dosa.  Iblis  berkata  kepadanya,
•`Usia  kamu  panj.ang.  Bersenang-senanglah  dalan  kehidupan  dunia

ini,   setelah  itu  kanu  bisa  bertaubat.   Dia  pun  tenggelan  dalam

perbuatan-perbuatan fasik. Hartanya dia habiskan untuk kemcksiatan.
Pada saat tenggelam  dalam perbuatan dosa tersebut,  Malaikat maut
datang kapadanya untuk mencabut nyawanya."

Dia pun berkata, "Sungguh besamya sesalku atas kelalalanku
terhadap  perintah-perintah  AIlah  SWT.  Usiaku  aku habiskan untuk
menaati   perintah-perintah   syetan."   Menyesallch   dia   kini,    saat

penyesalan   tiada   lact   berguna.   Mcka   Allah   SWT   menurunkan
beritanya ini di dalam AI Qur`an.



Qatadah   berkata,   "Orang-orang   seper(i   itu   terbagi   dalani
beberapa golongan. Segolongan di antara mereka berkata,  [ S£6|;:£SJ

Sri SS- a, ±J:S 'Amat besar penyesalanku atas kelalalanku dalan
(menunaikan kewofiban) terhadap Allah.` Segohongan \airm:ya. berkata,,

JE;.'ii'dii€fS<±Sfl'g±,i^±i'KalousekiranyaAllahmemberi

:::#a.,:#:gan'el":"ia,ftabaerfuka,;erm&|¥goc"a:=":;±;";
':)}±±±«1  "Kalou sekiranya bagi saya hck kembali niscaya aku akan

fe7"ascl* ora#g-or4#g berdacf bai.A " Mcka,  AIlch  SWT berfirman
menolak  semua  perkataan-perkataan  mereka,   es.`: tat:£~E  Ji  j§.
" fockan dendkian)  Sebenarmya telch datang keterangan-keterangan-

Kukepadamu."

Az-Zujjaj berkata,  js.  "¢«fa# demrfu.a»/ Sebe»arm);¢," adalch
kalimat jawaban peniadaan,  dan tidak ada lafazh penafian di  dalan
kalimat ini. Akan tetapi, makna  epi£ 2@f g;iji "Ka/a" sefafro»);a
Allah memberi petukyuk kepadaha," aiddrch maa hadaani, yck" tidck
memberiku  petunjuk.  Seakan  orang  dimaksud  berkata,  "Saya tidak
dibed petunjuk."

Ada  yang  mengatakan,  ®ukan  demikian)  sebenamya  telah
diteran8kan   kapada   kalian,   dan   jika   Aku   berkehendck   untuk
menjadikan  kalian  orang-orang  yang  beriman,  maka  kalian  akan
beriman kapada es.\: "Kefertz»gr#-feferowgrn-K", " yalmi AI Qur` an.

Ada   yang   mengatakan,    "Adalch   mukjizat   untuk   yang
dimaksud  dengan  kalimat  keterangan-keterangan-Ku,"  artinya,  dalil
telch jelas dan mereka menSngkari serta mendustckannya.  a
"D&n ham« men)/ombongha» dz.rz.," yalmi menyombon8kan diri untuk

beinan.  :*±±ap a, €±i "Adalah hamu termasuk orang-orang
yq[7zg ha„r. " Az-Zujjaj berkata, "/s/a!kbo7ta w fu#f&" berupa kalimat



percakapan  dengan  menggunakan  lafazh  bentuk  mudzakkar,  sebab
lafazh   a#-#a/I/s   berlaku   untuk   mudzakkar   (male)   dan   in"`&»7e¢ts

(female).  Dikatakan, tsa/cz¢ts¢fo cl7!givs.  AI Mubarrad berkata, "Iva/Sw7c
wczaAz.dcf7!, yalmi I.uscza77 wczaAidw7€ (satu orang).

Ar-Rabi' bin Anas meriwayatkan dari Ummu Salamah RA dari
Rasulullah SAW, beliau membaca, gad/.¢¢ '¢£fu. a!a!)/a!c!fz.I. /ahadzdzabfz.

bihaa wastakbarti wa  kunti  min  al  hafiriin]°°7  andnya... Tctch da:harL8

kep^adamu  (dengan bentuk mzf `a#»ats)  dan kanu mendustainya lalu
mehyombongkan diri dan kanu temasuk orang-orang yang kafir. AI
A`masy  membacanya:  ba/oo  gad /.oa 'affozt  ¢a);aczfz.  artinya,  bahkan

sebenamya    telah    datang    kepadanya   peringatan-peringatanku.1008

Qira` ah terakhir menunjukkan bahwa ¢7z-#a/s adalah mudzakkar.

Hanya saja, Ar-Rabi' bin Anas belum beljunpa dengan Ummu
Salamah RA, tetapi, gz.ro `clfo ini dibolehkan.  Sebagian ulama menolck

gzt4 `clfo yang diriwayatkan Ar-Rabi' bin Anas ini,  sebab jika harakat
f¢ `  dikasrahkan maka hendaknya terbaca,  wa  fu4#fz.  7#z.#  a/ faczwaa¢r

atan min al haafraat.

An-Nulhas   berkata,1009   "Penolakan   ini   tidck   sepenuhnya

diterima.  Coba perhatikan kalimat sebelumnya, Jli;< jJi€ c>i

/.¢7!gr# add ora7.g );czng me7®grf¢ha#," kemudian berfirman,

``Sapaya

EEiEE
{}±rifli ':i `.Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang
memperolok-olokkan   (agama  Allah),"   dan  tidck  bedsa;to  min   as-
S¢w¢ak*z.r    dan    tidak    pula    berkata    7»z.#    as-s¢aAfoz+aaf.    Dalani

percakapan   orang-orang,  jika   dengan   fa`   kasrch,   maka   susunan

`°°7 g}.ra `afa ini disebutkan An-Nuhhas dalam Ma '¢#!. j4J gwr`a# (6/187), dan Ibnu

Athiyyah   dalam  i4/  M#4arrtzr  i4/   Wa/`!.z   (14/98)   dan  kedun   g!.r¢`cz4   ini   tidck
mutowatir.

\008 Ibid.
1°°9 Lib. A4a 'am. j4J g#r`a„ (6/188).



kalinatnya  adalah  demikian,  wa!Sf&Abarzz.  wa  hal.Jz'  mz.7f  a/ /.a!7« `z.  ¢s-

saa!4foI.rz.I.#  (dari kelompok orang-orang yang memperolok-olok)  atau,

mz.» a»-»aasz. czs-sczczAfoz.rz.z.7f  (dari orang-orang yang memperolok-olok)

atau, mz.# a/ gac4mz. as-sczczk*z.rz.i.# (dari kaum yang memperolok-olok).

Firman AIah:

L#`fi€€3j:£#i;3,ifeiG'S'#c!al€tdjj,*±9.tri3
#tb-jf'rif.£'6© cj=faL2

j=6£'fit©CJ;;3gF+5€j±Jt;{±=j.Y;¢661>
ELi£`no iS~6;,,'j©3fs~£dJ#jij~;si
#©GL2ingi#4?'Bi,&t9S.6>i!j23T±rf`S

©6#j#i#i-iff-tj,ri,#i
"Dan, pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang

berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah
dalam neraka Jahannam itu ado tempat bagi orang-orang yang
menyombongkan dirt? Dan, Allah menyelamatkan orang-orang

yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tiada disentuh
oleh adzab (neraka dan tidak pula) mereka berduka citcL Allah

menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.
Kepunyaan-Nyalah kunci-kunci ®erbendaharaan) langit dan bumi,
dan orangcorang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah

orang-orang yang merugi. Katakanlah, 'Maka apakah kamu
menyuruh aku menyembah selaln Allah, hal orangrorang yang

fz.daA berpc«ge/¢A«¢#? '. " (Qs. Az-Zumar [39] : 60-64)



FirmanAllahswT,r#L;3,fits;.S#`±j€J`tc£;<,i£STi£3ef-D'.i;:i   "Dan,  pada ha;i \i;an';; £an-u ;tan -in;l'ih;t`o;an;;Otr'=n8

yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam."  seto; ate;to
murka Allah SWT terhadap mereka sedemikian besamya. AI Alchfasy

berkata,   G;J<    "Kczmw flke#  me/!.A¢f," tidck bekelja untuk perkataan,C€S|;::r€+i;=3"Mztha»})¢me7t/.adz.Az./¢7%."Akantetapiyangberlahai

adalch hubungan antara mwbfczdcz ` dan hadits. "

Az-Zanakhsyari berkatay "Kalimat C€€|;:± rfiJi3   'M«ha»}i¢
me#/.adz. Az.f¢m, ' berada pada kedudukan a!/ %a!a/ jika yang dikehendaki

dengan kata kelja  Gjj    'K¢mc{ czfu# me/I.fear,' adalah melihat dengan

pandangan mata. Jika yang dimcksud pandangan hati, maka ia berlcku
sebagai objek kedua."

<}±grS G';S  ';±S=  a,  L;Sfi  "Bukankch  dalam  neraka
Jahannam  itu  ado  tempat  bagi  orang-orang yang  menyombongkan
dz.rz.?" Rasulullah SAW meneran8kan makna fu.br (sombong), dengan

bersab;bda,   "Menolak   kebenaran   dan   memandang   rendah   orang
/cz!.». '']°L° Dan ini telch dijelaskan sebelunnya dalan tafsir surah AI

Baqaraht°) 1 dan surah-surah lairmya.

Di  dalani  hadits  Abdullah bin  Amni  dari  Rasulullah  SAW,
beliau      bersabda,      "Pcldcz      feczrz.      fa.czmaf,       ora!#g-ora!7!g     ya!#g

menyombongkan diri dibangkitkan layaknya tryi sowi yang dinalnkan
anak-anakkecilhinggamerekamembawanyakepekyaraneraka.''}°\2

Fiman  Allah   SWT,   {£3f  6.tjif  'dt  cffj';     "D¢#,   j4JJafr
menyelamatkan     orang-orang     yang     bertakwa."     DTbacal    pwia,

]°]° in. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang berbunt balk, bab: Nomor 61, dan

ImamAhmaddalam44/"zrs#ad(2/179).
]°] I Lih. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 34.
]°L2 HR. Imam At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Sifat Kiamat, bab: Nomor

48, dan HR. Imam Ahmad dalam ,4/ Mws#ad (2/179).



"wa!);ef#/.z.I.,"]°L3   yalmi   diselanatkan   dari   kesyirikan   dan  perbuatan

dosa, .;{jj\£i, ``K¢re»a ke7%ena#grn mereha, " dalan keesaan Allah
SWT   dan   ini   adalch   gz.7-a`czA   mayoritas   ulania,   sebab   ia   adalah

masACJar (infinitiD.

Ulana   Kufch   membacanya,    bz.rna/t7aza¢fz.Az.m]°]4    dan   ini

dibenarkan saperti j ika Anda berkata, bisa `&a!daafz.Az.in.

Diriwayatkan dari Rasulullch SAW tentang tafsir ayat ini, dari

periwayatan  Abu  Hurairah  RA,  Rasulullah  SAW  bersabda,  "4//aA
SWT akan mengu:mpulkan setiap orang dengan amalnya. Maka, amal
kebajikan  orang-orang  yang  beriman  datang  bersananya  dalam
bentuk yang paling indah dan wangi.  Setiap kali dia takut, aniialnya
berkata,  'Jangan takut,  bukan kanu yang dinaksudkan. Dan bukan

pula ha:rrra yang ditlyu` Jika keta]utannya itu semakin menguat, maka
orang  tersebut  berkata,  'Sungguh  eloknya  ka:mu,  siapakah  kamul'
Amalnya  menjawab,  'Apakch  kamu  tidak  tchu,  aku  adalah  amal
kebof ikarmu. Kanu yang telah membowaku dalam bobot saperti ini.
Demi  Allah,  kami  akan  membawamu  dan  mekyagamu.`  Intlah yang
dimqksuddepganfrman.AllahswT,4;j±;Xi=>.\!;;Si'C.S'::i^c±±S
6S!3if iS$6 '.5±ri '$|i:i  `Dan, Allah menyelamathan orang-o;ang

yang .beriakwa karena  kemenangan mereka.  Mereha tiada  diseutuh
oleh adzab (neraka dan tidck pula) mereha berduha cita. "

»3£S f.:S S S :$6 &5:i l± '5±f 'ifA   "Allah menciptakan

segala    sesuatu   dan   Dia   memelihard    segala   sesuatu,"   yatmi
menjaganya   dan  bertanggung  jawab   terhadapnya.   Telch   dibahas
sebel-ya.

"  Qira`ah  'wayukyir  dengan  taxpa  taaydid  i+dalal  qira`ah  mutawatir  juga,

se?oa.gag?adftisefu_tkanfaj±aEfl6:.#ae";#:'h:i]i£.g,.,¢`afrm%fawaft.rjuga,

sebagainana disebutkan dalam .4/ Jg#¢ ` (2/751 ) dan Tagr!.a ,4H-Ivaryr, hal. 168.



Firman  Allah  SWT,   cjz;<tl.`S  t±j±=JT 4>fr' ,'j  "Rep"„};a!a„
Nyalah   kunci-kunbi   (perbendaharaan)   langit   dan  bumi."  Beatlik
tunggalnya  mag/z.z.d.   Ada  yang  mengatakan:   mz.a/¢czd,   tetapi   lebih

banyalk  yang  menyebutnya  I.g/I.z.d.  £4/ A4laqafl/I.I.d  adalch  cl/  rna/oafz.I.A

acunci-kunci). Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dan ulana
lai-ya.

As-Suddi   berkata,    "4/   A4lagcza/z.z.d   adalah   gudang-gudang

perbendaharaan (kAczzaa `z'») landt dan bumi." Ulania lainnya berkata,
"Gudang    perbendaharaan    langit    adalali    hujan,     dan    gudang

perbendcharaan  bumi  adalch  tetunbuhan."  Ada  bahasa  lain  yang
berbunyi, czgocz/I.z.d dan bentuk tunggalnya adalah I.a/z.I.d."

AI Jauhari berkata,]°]5 "4/ Jg/I.I.d adalah kunci (m!#claA) dan a/

rmz.a/¢d juga belmalma mz/}¢aA,  saperti a/ mz.»/.a/ yang bermakna sabit.

Sebab  cz/  mz.#/.cz/  biasanya  dipergunakan  untck  riiembabat  rumput,

sebagainana  papohonan  a/  gaffzf   Oenis  tumbuhan)   dipilin  untuk

dij adikan tali. Bentuk plurainya adalah a/ magacz/I.I.d.

Dikatakan, "Laut inengalun8kan sejumlah orang banyak, yakni
menenggelamkan   orang-orang   di   dalarnnya,   seakan   menutupkan
aimyakapadamereka."

AI Balhaqi meriwayathan dari Ibnu Umar RA bahwa Utsman
bin Affan RA bertanya kapada Rasulullah SAW tentang tafsir fiman-
Nys,   c±Sffl\6   Ssgiv)  '5±,€:  .'h   `.Kapunyaan-Nyalah   kunci-kunci

@erdendaAclrcza#J /a#gr.f da# bw"z.. " Maka Rasulullch SAW bersabda,
"Tidak ada seorang pun yang bertc[nya kepada:ha tentang tofsir ayat

ini.  Laa  ilaaha  illa  Allah,  wallaahu  akbar  wa  subhaanallahi  wa
bihamdihi, astaghfirullah wa laa haula wa laa qu:wwata illaa billaahi
al `aliy al `azhiin howa al a:wwal, al ackhir, azh-zhaahir, al baathin,

'°\5 uh. Ash-Sahhaah (2ls28).



yukyii wa yuntit blyadthi al khair wa haa `alaa kulli syal'in qaditr,\°\6
(Tiada tuhan selaln Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, puj.ian
bagi-Nya, saya memohon ampunan-Nya dan tiada daya serta kekuatan
kecuali datang dari-Nya yang Maha Agung, yang pertama, yang akhir,

yang  nyata,  yang  batin,  men9hidupkan,  mematikan,  di  tangan-Nya
kebaikan  dan  Dia  Maha  Berkuasa  atas  segala  sesuatu).  Demikian
disebutkan Ats-Tsa' labi di dalam kitab tafsimya.

AI  Qurthubi  menambahkan,  "Siapa  yang  mengucapkannya

pada pemulaan  pagi  dan  ketika  memasuhi  sore  hari  sapuluh  kali,
maka Allah SWT akan memberinya 6 perkara:

1.          Dijaga dari syetan.

2.          Didatangi oleh 10 ribu Malaikat.

3.          Dibed pahala sebanyak 1 00 qinthar.

4.         Diangkat derajatnya satu deraj at.

5.          Allah SWT menikahkannya dengan bidadari.

6.         Baginya pahala saperti  seseorang yang membaca [4/ gz.r`a»,
Taurat, hjil dan Zabur. Bagivya pula pahala layaknya seorang

yang menunaikan haji dan umrah yang diterima.  Jika malani
itu dia mati, keniatiannya dinilai syahid."

AI  Harits  meriwayatkan  dari  Ali  RA,  dia  berkata,  "Saya
bertanya kapada Rasulullch SAW tentang penafsiran a/ m¢gaa/I.I.A. "
Maka,  Rasulullah  SAW  bersal]da,  "Hal.  i4/I.,  hamw  Je/aA  berfanyai

tentang    al    maqaaliid    yang    agung.    Ia    adalch    jika    kamu
mengueapkarmya 10 kali ket{ha memasuki pagi dan pctang hari: 'Laa

]°'6 Disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab tafeimya dengan tambahan sebagaimana

yang disebutkan AI Qurthubi (4/61), dan AI Alusi menyebutkamya dalam R«A A/
"a 'a#z. (7/4 I 8, 4 19) dari berbagai periwayatan.



ilaaha  illaa  Allah,  Allaha  Akbar,   Subhaanallaah,  Alhamdrlillch,
astaghfirullch, laa houla wa laa quwwata illaa billaah, al a:wwal, al
`aaJchir, azh-zhaahir, al baathin, laha al mulk laha al handu biyadhi

al khair wa haa  `alaa kulli syal'in qadiir.'  ITidak ada twhan selcin
Alah, Allah Maha Besar, Maha Such Allah, segala puji bagi-Nya, aku
memohon ampunannya. tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin
Allah, yang Maha Awol, Maha AIhir, Maha Mengctchwi yang Zhahir,
Maha  Mengetahui  yang  Bathin,  baginya  kerdyaan,  baginya  segala

plyian,  ¢i tangannya segala kebaikan,  dan dia Maha Berkuasa atas-segala  sesua;u)  iraran:siapa  yang mengucapkannya  10  kali  ketika

memasuki pagi hari, dan 10 hali ketika memasuki petang hari, maka
Allah SWT ckan menganugerahinya 6 perkara. (1) te]jaga dari syetan
serta bala teutaranya sehingga mereka tidck dapat menggodanya. (2)
diberi pahala satu qinthar di surga, dan itv lebih berat dari gunung
Uhad. (3) diangkat satu derdyatnya yang hanya bisa diralh oleh para
abraar  (oram8:oramg  yai"8  twlf).   (4)   dinikahhan  dengan  bidadari
surga.   (5)   dthadiri   12.   000   malalkat  yang  mencatat  ucaparmya
tersebut  pada  selembar  kertas  dan bersakei  dengc[rmya kelak pada
•hari kiamat. (6) bagirrya pahala seakan membaca AI Qiir`an, Taurat,

Zabur dan dyil. Baginya juga pahala layaknya menunalkan hot i dan
umrch  yang  diterima.  Jiha  pada  siarig  itu,  atou  malam  itu  dia

xpeninggal maka dicatat sebagai syahid. ''\°"

Ada  yang  mengatakan,   "4/  magaa/I.id  adalah  afA-fAaa`¢A

agctaalhami)." I DikatalcarL,   alqaa   ila  fulaan   bi   al   maqaaliid,   yalmi
menaati  apa  yang  dipchntahkannya.  Dengan  demikian, p makna  ayat

]°'7  Disebutkan  Ibnu  Katsir  dengan  malmanya  dari  Utsman  RA  dalam  kitab

tafsinya (4/61). mnu Katsir berkata tentang riwayat ini, "Hadits gAarz.b, dan dalam
sanadnya terdapat kelemahan yang sangat."



adalah  bagi  siapa  yang  ada  di  langit  dan  di  bumi  hendaknya  dia
menaati Allah.

Fiman  Allah  SWT,  ,rii gJ3.6> ±.if e "Dan orang.
orang yang  hafir  terhadap  ayat-ayat  Allah,"  yalmi AI  Qprr`an  a:an
dalil-dalil yang indikatif.  GL23#f ;±&±'Bi   ``Mereha z.fu/aA orcz»g-
o7.a»g )/¢»g 7%e"gz.. " Dan ini telch dij elaskan sebelumnya.

FimanAllahSWT,#f~L#±;Z;i-t3,rifJg:iS"Ka[f&ha„haA,
'Mcka apahah hamu menyu:nth aku menyembah selain Allah'. " yalKni

ketika  orang-orang  musyrik  itu  mengajak  Rasulullch  SAW  untuk
menyembah patung-patung  sebagaimana  yang  mereka lakukan,  dan
mereka berkata, "Itu adalah agania bapak-bapak kita."

Lafazh   J±:i   "4pa!fafa   Se/a!z.#,"   terbaca   ma#sfawb   dengan

adanya kata keba  3:5i "Aha "en)/embafa. " Dengan susunan kalimat

yarr8  sche;nernya.   a`budr   ghairallchi  fiinaa  ta'mu:ru:unani   (Alni
menyembah  selain  Allah  pada  yang  kamu  perintahkan  kapadaku).
Bisa juga dibaca #asAab  dengan  adanya kata kelja  ~c#-ts "Kam%
me7eywr«A ofaf, " dengan men8hilangkan huruf/.a!rr. Dengan demikian,

susunan    kalimat    sebenamya,    ¢f&`mztrmzf#7zz.I.    bz.gA¢z.7~z.    .4//aAz.    a»

a `be/d¢Acf  a[amu memerintahkan aku kapada selain Allah untuk aku

menyembahnya).   Lafazh  a»  di  sini  tidak  disebutkan  (7%wgaddar).

Lafazh ¢7! bila masuk ke dalan kata keria berubah menjadi mashdar,
dan ia pengganti lafazh gAaz+&. Alhasil, susunan kalimat sebenamya
adalaln..    ata`muruunnii    bi    `ibaadati    ghairillahi    (apalcab   kam:n

memerintahkan saya -melakukan- penyembahan selain Allah).



Nafi'   membacanya,   Jcz`mclrww#giv¢   dengan   satu   Hw#   tanpa

fcls);dz.d  dan  );cz `  fathali.[°t8  Ibnu  Amir  membacanya,  Jcz `m#rw##a!#z.

dengan dua 73c" tanpa tasydid sebagaimana asalnya.]°]9

Ulama  laimya  membacanya  dengan  satu  #w#  tasydid  serta
I.dgfoczczm  (memasukkan  7.w#  yang pertama kapada ###  yang  kedua).

Qira` ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, sebab demikianlah

yang tertulis pada mushhaf Uts"a#z. yakni dengan satu #ct#.  Qira`ah
Nafi'  dengan meniadakan  #ct#  yang  kedua,  sebab  yang  dihapus  itu
memang   7zzt»   yang  kedua,   dan  pengulangan   (»%7z)   dan  beratnya

gz.rcz `afe teriadi pada yang kedua. Tidak diperbolehkan men8hapus 7®ct#

yang pertana,  sebab 77!czr/w `-nya sebuah kata kelja terdapat padanya.
Dan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam tafsir surah AI An`aam)020

peda f3-an-INya.,  &#]  "Apakah kamu hendak membantahku."\°2\

i:gi "Sa);a  J#enyemba#'  yalmi  a#  a `bwda.  Ketika lafazh ¢#
dihapus,  maka  kata  kelja  kembali  dibaca  "¢r/cl `.  Demikian  yang
dikatakan AI Kisa`i.  Makna senada didapat pada perkataan  seorang

penyair:

Ketahailah wahat yang menghalangiha untuk hadir (ahdhura)
bexperang (a| waghaa)\Ov2

Dalil  benarnya  gz.rtz `czfa  ini  adalch  qz.ra! `crA  orang-orang  yang

menashabkannya, a! `bc4da.1023

L°t8 92-ra `aA ini dinilai mt/ftzwfz.r sebagaimana disebutkan dalam .4/ Jg#a ` (2/751)

dT±o\T#E?An-Naeyrhal.168.

]°2° Lih. Tafsir, ayat nomor 80 dari surch AI An`aam.

::Z8;;IfAlpgg`::tm±6£:a:]9indaricafatanTharfah.Syairselengkapnya:
Dan dengan menikmati (an asyhada) kelezatan, apahah kanu akan kekal.

Lib. dalam f}J¢r4 ,4J A4ir `aJJagaf karangan Ibnu An-Nulhas (1/80), dan /amAarclA
Asy `ar Al  `Arab hal. 90. da.n AI Muntakhab (4/44). Az-Zaofir adalch an-naahi, yang
melarang. ,4/ Jy¢gfaaa adalah c!/ A¢rz7w toeperangan).



Firman Auah :

f+fidr'di€c,,6.9€tji;&`£cijrfu'5
©6gr±T€cf5TS¥`6~fifi;©derfrT6€&fj¥uT

6`Dan, sesungguhnya telah divahyukan kepedamu dan kepada

(nabi-nabi) yang sebelummu, 'Jika kamu mempersekutukan
(Tuhan), r.iscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu

termasuk orang-orang yang merugi. ' Karena irfu, maka hendaklah
Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-

or¢»g }J¢Jzg bersy«Azfr." (Qs. Az-Zumar [39] : 65-66)

FimanAllchswT,£r92fi¢'t±[}5€tr,6.S€ijb'aj'£GtjJi'j5
"Dan, sesungguhnya telah divakyukan kepadamu dan kepada (nabi-

nabi) yang sebelunmu, 'Jiha kanu mempersehackan (Tuhan)'. "  Auha

yang mengatakan, "Dalam kalinat ini ada lafazh yang dikedepankan
dan kebelakangkan." Adapun susunannya, "/c!gad  `wwfagiv¢ I./¢!.facz /a `z.#

asyrakta wa uwhlya ila al-ladziina min qablika hadzaalika,"  ut:inya.
telah    diwahyukan    kapadanu   jika   kanu   berbuat    syirik,    dan
diwaliyukan    kapada    orang-orang    sebelum    kanu.    Ada    yang
mengatakan: Kalimat ayat ini sebagalmana adanya.

Muqatil berkata,  `Yalmi,  diwahyukan kapadaniu  dan kapada

para Nabi  sebelummu agar mengesakan Allah SWT.  Lafazh fat/Az.I.d
ditiadakan.     Kemudian     berfiman:      €3=+i        i;j'    I/I.ha     hamw
mempersefa.r"ha»  /I"fea»/,I  hai  Muhammad.   €ife 6E;j    '»z.sco)Ja

]°23  gz.ra `afa  ini disebutkan Abu Hayyan dalam j4J BaAr (7/439),  dan gi.ra[ `aA ihi

Jyczdz serta tidak populer.



afacl#   feczp"s/clfa   c!m¢/mw.'   Kalimat   ini   khusus   ditujukan   kapada

Rasulullch SAW."

Ada  yang  mengatakan,  dialog  ditujukan  kepada  Rasulullah
SAW,   tetapi,   sasarannya   adalah   ummatnya,   sebab   Allah   SWT
mengetaliui   Nabi-Nya   tidak   akan  berbuat   syirik,   dan  perbuatan
merusak serta dosa lairmya.

AI   Qusyairi   berkata,    "Siapa   yang   murtad   maka   tidak
bermanfaatlah semua ketaatannya sebelum itu. Akan tetapi, hilangnya

pahala amal perbuatan disebabkan murtad disyaratkannya wafat dalame
keadaankafir.0lehsebabitu,AllahSWTberfiman,;gi,Sir;;;Tc£J
;{1::2:i£J;;&j!`Bj63,1=ji6€£=i£,4±3c;"Bar¢»grz.a!pa}Ja»g
murtad di antara kamu dari agananya, lalu dia matt dalam kekafiran,
maha mereka  itulah yang sia-sia amalannya. "\°24 KLe"tlalun peda
ayat ini dibawa kapada makna mefga)a/ad-nya (terbatas). 01eh karena
itulali  kita  berkata,   "Siapa  yang  telah  menunaikan  ibadah  haji,
kemudian  murtad  lalu  kembali  memeluk  Islani,  maka  tidak  wajib
baginya mengulangi ibadah haj i."

Menurut saya (AI Qurthubi):  Hal itu merupckan pendapat
Imam  Asy-Syafi'i,   Bagi   inam  Malik  wajib  bagivya  mengulang
hajinya dan telah dibahas sebelumnya secara menyelunih pada surch
AI Baqarch.1025

F±mun A1:1ch SWT,  i=ZSb'flR S  `.Karena itu, maha hendaklah
j4JJa# Sa/.a yang ham# sembaft. " An-Nulhas berkata,'°26 `Di  dalan
kitab saya terhilis, diriwayatkan dari Abu Ishck bahwa lafach Allah
terbaca mausriwb dengan masuknya kata keija "a `drldw"." Abu Ichck

::S#£sairq,¥t[£!£]r7i|7darisulAIBaqarah.
\°26 LflL |'rab AI Qur`an (4121).



berkata, `Ulama Bashrch dan ulama Kufth tidck berselisih pendapat
dalan hal ini."

ch-Nuhhas    berkata,1027    "AI    Farra`    berkata]°28:    Terbaca

"ausfeclb  dengan  adanya kata kelja yang  disimpan." Demikian pula

yang dikisahkan AI Mahdawi dari AI Kisa`i.

Adapun huruf /a ` pada kata kelja /a `bwd, Az-Zujjaj  berkata,
"Ia berfungsi sebagai a/ m«/.aae¢A."

AI  Akhfasy  berkata,  "F¢`  tambahan."1029  Ibnu  Abbas  RA

berkata, " j££€ 'Kamw sembaA '," bermakna/awa!foAid yalmi esakanlah

:#a#.„?=:iT:aAb[:i:%#±i%ra:.;`:'„;:#%a:;a"frdrz`;:
Jerm¢swfr  orcl#g-ora#g yang  bers)wfur,"  sebab  nikmat-nikmat-Nya

yang telah kamu terima berbeda dengan orang-orang musyrik.

rozJ  Ibid.
1°Z8 Lib. Ma 'ani AI Qur`an (21424).
t°29  Tidak  seka|i  kami  memberi  peringatan  tentang  rusaknya  pendapat  yang

menyebutkan adanya lafazh tandahan dalam AI Qur`an. Akan tetapi,  setiap huruf
yang  terdapat  dalam  AI  Qur`an  mengandung  malma  dan  hilrmah  yang  tidak
dipchami oleh akal kita.



Firman Allah:

*j=gtf3~,aiJ£:Si£=Lf3f¥.tj£,.j££~&(h;1€cj

©€#.gffi3j';±={±:,4ri>EA£#is£±!`S
i*Lcfes\.,L±4#'\eL$6

©6#-'i¢,F`S56ds+i3+3a€f&5ri{
"Dan, mereka tidak mengagungkan AIlah dengan pengagungan

yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalun genggaman-Nya
pada hart khamat dan langit digulung dengan tangan kanan-NyoL

Maha suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dart apa yang mereka

persekutukan. Dan, ditiuplah sanghakala, maka matilah siapa yang
di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.

Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tuba mereha
berdiri menunggu ®utusannya musing-masing)."

(Qs. Az-Zumar [39] : 67-68)

Fiman Allah SWT, £,®?£ j£ '&( h;3€ Cj  "Da»,  mereha fz.daA
mengagunghan  Allah  dengan  pengagungan  yang  semestinya."   A:i
Mntoal[a!d bckata, "Maa  `azhzhamuuhu haqqa  `azhamatihi. " YalREi..

Mereka    tidak   memulickan-Nya    sesuai    dengan   hck-Nya.    Dari

perkataan: Fw/aa!#  `azfoz.I.m#/ga!drz., dia itu orang yang mulia."

ch-Nulinas   berkata,    ``Berdasarkan   pandangan   ini,   maka

mdranya: Mereka tidak menganggap-Nya agung dan mulia dengan
hck-Nya  yang  sebenamya,  sebab  dengan  keberadaan-Nya  mereka
menyembch  yang  selain-Nya.  Padahal  Dia  adalah  pencipta  segala
sesuatu dan pemiliknya."



Selanjutnya, Allah SWT membeberkan falcta keagungan-Nya
tersebut,danberfirman:is!=L£)`S;=±±.tf¥.JaiL=:S1=±Jz5<Y'tj
e.g>±>rgiiS=  ``Padaha| buni seluruhn;a dalam gengganan-Nya

pada  hari  kianat  dan langit  digulung  dengan  tangan  kanan-Nya."
Setelch  itu,  Allah  SWT  mensucikan  diri-Nya  sendiri  dari  segala
macam kekurangan dan berfiman:  6|£Jjs. \£€ &ij.'j££{£   "MaAa
such    Tuhan    dan    Maha   Tinggi    Dia    dari    apa   yang   mereha

persekutukan."

Di  dalam  Sw7.o»  ,4f-rz.7'77fz.c7zz.  disebutkan:  Dari  Abdullah,  dia

berkata, "Seorang Yahudi mendatangi Rasulullch SAW dan berkata,
Hai  Muhammad,  sesungguhnya Allah  SWT  menchan  semua  langit
dengan satu jari dan malchluk laimya dengan satu jari dan kemudian
berfirman,  "Aha/a¢  jza/.a. "  Rasulullch  SAW  tertawa  hingga  tigi

gerahamnya  terlihat,  dan  bersabda  (membacakan  firman-Nya):    Cj
-,.D,.i 'i; 'atti lL)';S "Dan, mereha tidak mengagungkan Allah dengan

pe#grgwnga7i )/a#g semesfin);a."]°3° At-Tirmidzi berkata,  "Hadits iri
hasan shahih."

Di  dalam  riwayat  AI  Bulchari   dan  Imam  Muslim,  hadits

dimaksud diriwayatkan dari Abu Huralrali RA. Abu Huralrch berkata:
RJaswiullah  SA;:`W  belsabde,  "Pada   hart   kiamat  Allah   SWT  akan

menggenggam  bumi  dan menggulung  langit  dengan tangan kanan-
Nya, lalu berkata. 'Akulch Rdya Diraja, mana raja-raja buni.'"`

Di   dalani   At-Tirmidzi   dari   Aisyah,   dia  ber[anya   kapada
Rasulullah SAW tentang firman AIlah SWT:  .£i.J=£§ 1= Li3€y.ij

'°3° |m. At-Tirlnidzi dalam pembahasan tentang Tafsir (5/371) nomor 3238, dan

Imam  At-Timridzi  berkata  tentang  hadits  ini,  "Hadits  ini  dinilai  Aasa»  sAaAz.A."
dalam AI  Bulchari  terdapat pada Kz.fa!6  ra/!/sz.r  (3/182),  dan  dalam SAaAz.A Mus/z.in
terLg?Pa#:#LS£££S:?t£=8-p°er:b8ah¥sunana¥n(££2gL|8a)f.sir(3/182)danm.Muslim

dalam pembahasan tentang Si fat-si fat Orang Munafik (4/2148).



et,gri> gi3iSE= 3S±1Jj\S  -g=±jfi\ 'F3.   ..Padahal  bumi seluruhnya

dalan genggaman-Nya pada hari kianat dan langit diguhang dengan
fa!#g¢H  ha#o#-Nya!. " Aisych RA berkata,  "Saya berkata,  "Pada hari

itu, manusia semua berada di mana, ya Rasulullch?" Rasulullah SAW
bersaltoda,"Beradapadajembatanneraka."

Da+arr\ rivayat lain, "Berada pada  Shiraath,  ya Aisyah. "\°32

At-Tirmidzi menilainya hadits Aczsan sAaAz.fo.

Dan,  frrrrLan-Nya,,   ,'3L:=S \±± S§H'\6   .`Padahal  bumi
seluruhnya     dalam     genggaman-Nya,"     yarL8    be;rm:dra     "wa

)/aqbz.d%w//afaw   cI/  ard%¢"   (dan  Allah   SWT  menggenggan  bumi),
adalah ungkapan untck menj elaskan akan kemchakuasaan Allah SWT,
dan bahwa semua makhluk ciptaan-Nya berada dalan pengetahuan-
Nya.  Dikatakan:   m¢a /wJaa#   I.J/¢  bz.qczbdfoafl.,  tidaklch  si  fulan  itu

kecuali  berada  dalam  kekuasaanku.   Orang-orang  berkata,  "Segala
sesuatu   berada   pada    gengganiannya,"    bermalma   berada   pada
kepemilikan dan kekuasaannya.

4/      gdbd%w      terkadang     bemalma     4fA-7%¢){yw      yakni

menghilangkan dan meniadakan sesuatu.  Maka,  firman Allah  SWT:
•'33=:=S   \3.i=   Ji§H{\3     "Padahal    buni    selundnya    dalam
genggrma#-Ivys,"   mengandung   kemungkinan   makna:   Pada   hari
kiamat semua bumi akan hancur menjadi tiada. Dan, yang dimcksud
dengan a/  `J4rdfew adalah tujuh lapis bumi. Dalil penguatnya ada dua:

FinaELINya,.. \±± J±§no  "Padahal bumi seluruhnya. " sederb ayah
berada pada kedudukan pengagungan dan karena itu pantas  apabila
maknanya hiperbola. Dan,  fiman-Nya:   :,+;t±'> Efj]= t.S££l`S
"Dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. " BiiJun "cksndnya,

menggulung  layaknya  seseorang  yang  menggulung  perban,  tetapi,

[°32 HR. At-Tirmidzi dalam pembchasan tentang Tafsir (5/372 nomor 3241, 3242).



maknanya  yang  dikehendaki  adalah  penghancuran  dan  menjadikan
langit tiada kembali.

Dikatck:an::.   qad   inthowaa   `annaa   maa   kunnaa   fahi   wa

/.aa 'a»cza  gAaz.rmAw  dan  z'»ffrawaa   `a#maa  drArm»,   bermakna:  telah
berlalu dan pergi dari kami apa yang dahulu kami berada di dalamnya
dan telah datang yang lain, dan zaman telah berlalu dari kita.

Dalam percakapan orang-orang Arab a/ yamz.I.» bisa bemakna
kekuasaan dan kapemilikan. Makna senada dipahami dari firman-Nya:
€.ifef§S  €35=  a  .jl    "Atau,   budak-budak  yang   karm   mi|iki.""3

Maksudnya   adalah   budak   yang   dimilikinya.   Allah   SWT   juga
berf u::rr[\:an::.  ;xp\> '3L,S:£S    `.Niscaya  benar-benar  Kami  pegang  dia

pa!cJ¢ f¢#ga7® ha#a!#H);a, "t°34 yckni kekuatan dan kekuasaannya, yaitu,
Kami akan merenggut kekuatan dan kekuasaannya.

AI  Farra`  dan  AI  Mubarrad  berkata,  "4/  yam].I.#  adalah  a/

gwMm/czfo qfekuatan) dan ¢/ qwdr¢fa q[ekuasaan)." Keduanya bersyair:

Jika bendera tidak dipancang:ken bagi Mof id

Maka `Arabch akan menganbilnya dengan kekuatan ¢i|yanin)I 035

Penyair lalmya berkata:

Kctika halihat matchari bersinar, cahayanya

Aha tunalkan hot atku da:rinya dengan keklutan (al yaniin)

Saya perangi yang menyombongiku, dan timbullah kesulitan

Harrya saja tanda-tandanya tidck kuat (` aniin)1036

;:;;i;.]tgy±Nur:Slam:±£:3]#riasythdr]smyabempapujiankepadahabchAI
Ausi, dan telah dibicarckan sebelumnya.

]°36 Saya tidak menjumpai sumber pengambilan kedua bait syair ini.



Adapun pen9khususan hari kianat dalan sebutan, walaupun
kudrat Allah itu berlaku untuk semua dan kapan saja, sebab pada hari
itu  semua  doa  terputus.  Sebagaimana  fiman-Nya:  ,fi, ,¥j: i2<tylj
``Dan, segala urusan pada hart itu dalc[m kekuasaan Allah,"""  AAIch

S:`WT fuga\ berfirman..  >ifi jS±)i;i    "Dzat yang menguasai di Hari
Pemha/as4#. "1038     Pembchasan     masalah     ini     telch     dijelaskan

sebelumnya  pada  surah  AI  Faatihch.  Karena  itu  dikatakan  dalam
seduraln hizrdi:ts, "Kemudian Allah SWT berfirman,  'Akulah roy a, mana

r4/.a-7ia/.a   bwmz.   I.fw'. "1039  Pembchasan  lebih  mendalam  telah  kami

lakukan   di   dalam   kitab  4f-radzfo.7itzA,   Pembahasan  kami   tentang

fczngtz7®  fo.rz.  (czs);-s);I.#2a¢0,  kami  kutipkan  melalui  hadits  Ibnu  Umar

RA, satoltodenyal, "Kenudian menggulung bumi dengan tangan kanan-
Nya."

6j#.;:i¥i:¥]f#S]Wae:'a9€r#1£ti~a¥ty€:'£1'#D=f:If:~%pg*
sangkakala, maka mattlah siapa yang di lcngit dan di buni kec:uali
siapa yang dikehendahi Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali
lagi maka tiba-tiba mereha  berdiri  menunggu  ®utusannya masing-
masz.»g). "   Setelah   menggenggan   bumi   dan   menggulung   langit,
kemudian peniupan sangkakala. Tiupan san8kakala itu dilakukan dua
kali.  Tiupan pertalna mematikan  semua makhluk,  dan tiupan kedua
memban8kitkan    semuanya.    Pembchasan    ini    telah    dipaparkan
Sebelumnya pada surah An-Naml]°4° dan A| An`aam.1041

::;;§§i£:dr¥#i::!e.i±ya,in.Asy-Sysmann.
L°4° Lih. Tafsir surah An-Nand, ayat 87.
`°4` Lib. Tafsir surah AI An`am, ayat 73.



Malaikat yang meniup san8kakala adalah Malaikat Israfil AS.
Ada yang mengatakan: Bersananya Jibril AS, berdasarkan dalil hadits
riwayat Abu Sa'id AI Khudri, dia berkata: Rasulullch SAW bersabda,

Jti=st ,Jllj -fa-*i g3 Ji- Odl±

J,I}f u= #,
"Kedua Malaikat  pehiup  sangkckala  pada  kedua  tangannya

dua    tandrk    (terompet).    Keduanya    tidak    mengedipkan

pa!#drngr##);c!   me7¢a7Ifl.  peri.#faA. "1042   in.   Ibnu   Majah   di
dalan 4s-Sw7ta#.

Di dalam Kitab kumpulan hadits Imani Abu Daud, dari Abu

Sa'id AI Khudri, dia berkata: Rasulullch SAW menyebutkan tentang
Malaikat  peniup  sangkakala,  beliau  bersabda,  "Pczd¢  sz.sz.  ha7!a##)/a

Jibril dan pada sisi kirinya Mi:kai|.""3

Ulama    berselisih    pendapat    tentang     siapa     saja    yang
memperoleh pengecualian di dalam ayat ini.  Ada yang mengatckan:
Mereka  adalah para  syahid.  Mereka berada di  sekitar Arsy dengan

pedang mereka. Pendapat ini diriwayatkan secara ma¢w ` dari hadits
Abu Hurairah RA,  sebagaimana yang disebutkan AI Qusyairi.  Juga,
dari hadits Abdullah bin Umar RA sebagaimana yang disebutkan Ats-
Tsa`labi.

Ada yang mengatakan, mereka yang dikecualikan itu adalch
Jibril, Mikail, dan Israfil serta Malaikat Maut.

Diriwayatkan dari hadits Anas RA baliwa saat itu Rasulullch
SAW membaca firman-Nya:  j bi'3 i±j:=2lT j J: j3J=6 3u! 2{ j~ £j;u'

]°42 |R. |bnu Majah dalam pembahasan tentang Zwhud, bab: Nomor 33.
t°43 |R. Abu Daud dalam pendahasan tentang Hunf-huruf dan Qira`ah-qira`ah

(4/35 nomor 3999), HR. Imam Ahmad dalam 4/ "us#ad (3/10).



'.~i±  c; S\., L±Sffl\   "Dan,  ditinplah  sangkahala,  maka matilah  s:ap?

yang di langit  dan di buni keouali siapa yang dikehendaki Allah."
Maka para sahabat bertanya,  "Ya Rasulullch,  siapakah mereka yang
memperoleh   pengecualian   dari   AIlch   SWT?"   Rasulullch   SAW
bersatoitodel,  "Mereha   adalah  Jibril  AS,   Mikall   AS,   Israf il  AS   dan

Malaihat  Maut  AS.  Pada  ketika  itu  Allah  SWT  berfirman  kepada

Malalhal Mat AS, 'Hat Malaikat Maul, siapa dari mckhick ciptaan-
Ku  yang  tersisa?  ndan  Allah  SWT  Maha  Tahu-.'  Malalkat  Maul
berkata, 'Ya Tuhanku, teringgal kini Jibril, Mikail, Israfil dan hamba-
Mu  yang  lemah  Malaikat  Maut'.  Allah  SWT  berferman,  'Ambillah

nyawa  Isrofil  dan  Mikall.  Beriham  kepada  kedunnya  piliha  matt
seperti dua gunung besar yang mati'. Kemndian AIlal. SWT berfi:rman
kepada  Malaihat  Maul  AS,  'Matilch kanu.'  Malalhat  Maul  AS pun
waf;at.  Kemudian Allah SVI berfe:rman kepada Jibrtl AS,  'Ya Jibril,
siapahah hind yang tersisa.I Jibril AS berkata,  'Maha Such dan Maha

tinggi Engkou, wahai Dzat yang Maha Perhasa dan Mulia. Dzat-Mu
akan kckal selana-lanarrya dan Jibril ahan matt binasa.' AIlch SWT
berfinan, 'Ya Jibril, ham mestilch wofat.' Jibril tersunghar bersuif ud
dengan  sayap  bergetar  seraya  berkata,  'Maha  Suei  Engkou,  dan
Maha Tinggi wahai Dzat yang Maha Perkasa dan Mulia.` I+asnd"ILth
SA:IN  bexsztoda:.  Bandingan  besarrrya  tubuh  Jibril  AS  dart  tubwh

Mikail  adalah layaknya  sebuch  gunung yang besar  berada  di  atas
bwfa.f  darz.  Seb#afa  perb#fa.fa#. '']°44  Demikian  yang  disebutkan  oleh

Ats-Tsa'1abi.

jin-Nthhast°45    juga    menyebutkan    dari    hadits    riwayat

Muhammad bin Ishak, dari Yazid Ar-Raqqasvi, dari Anas bin Malik

`°444zrfe-Z*arz.bwadalahgunungkecil.HaditsinidisebutkanAs-SuyuthidalamAd-

Irfutt AI Mantsur (51336, 53]) .
1°45 Lib. Ma 'cr#z. .4J gwr`¢# (6/193).



RA dari Rasulullah SAW tentang fiman AIlch SWT:   j c; j3±
'F~rLcf4\.,L±S±ji\b,$6±S±±ti\"...mahamatilahsiapayangdilangit

dan di buni keouali siapa yang dikehendaki Allah. " I+asnMlch SAIN
bersatoitoda, "Jibril, Mikall,  Malaihat Penyangga  `Arsy,  Malaihat Maul
da# Jsrcz/i/. " Di dalan hadits ini juga disebutkan, "Dz. cm/arc 77!ereke,

J].brz./ )/a#g fercl%r wa/af. " Akan tetapi, hadits riwayat Abu Hurairah

yang menyebutkan para  syahidlah  yang masuk  dalan pengecualian
tersebut  adalah  lebih  sA¢Az.A,  sebagaimana  yang  telch  diterangkan

Sebelumnya di dalan surah An.Nan|.1046

Adh-Dhahhak   berkata,   "Sosok   dimaksud   adalah   Malaikat
Ridhwan, para Bidadari, Malaikat Malik dan Malaikat Zabaniych."

Ada  yang  mengatakan,  mereka  itu  adalah  kalajengking  dan
ular  bagi  penduduk  neraka.  AI  Hasan  berkata,  "Sosok  dimaksud
adalch Allah SWT  sendiri,  dan tidak ada yang hidup  di  semesta ini
kecuali semua merasakan mati."

Qatadah   berkata,   "Allah   yang   lebih   mengetahui   tentang

pengecualian tersebut. "

Ada yang mengatakan, pengecualian pada fiman-Nya:   c; Y€i
'.~fa   `.Keouali siapa yang dikehendaki Allah," kendbali kapeda orang-

orang yang mati sebelum tiupan sangkakala yang per[ama. Bemakna,
akan matilah semua yang ada di langit dan bumi kecuali orang-orang

yang memang telah mati terlebih dahulu.

Di  dalani S%a!Az.Aaz.»  dan Ibnu Majch, tetapi teks hadits milik

Ibnu  Majah,  dari  Abu  Hurairah  RA,  dia  berkata,  "Seorang  lelaki
Yahudi  berkata  di  pasar Madinah,  Demi  Dzat  yang  telch  memilih
Musa AS  dari semua manusia'." Seorang lelaki Anshar mengan8kat

1°46 Lih. Tafsir surah An-Nand, ayat 87.



tangannya dan menampar lelaki Yahudi tersebut, dan berkata, 'Kamu
berkata demikian,  sedangkan Rasulullah  SAW  ada bersama kani?!'
Mcka saya menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullch SAW,

:#.h:a,b=s:;;qG#„£,SgT€f,b5ou¥:.an;%£jd#¢2ct¥,:u£9;
`Dan, d;tiup.lah sangkahala, inaha matilch siapa yang di langit dan di

bumi   keouali   siapa   yang   dikehendahi   AIlah.   Kemudian   ditwp
sanghakala itu sehali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu

(putusannya masing-mas ing) `.

Sayalch  orang yang  pertama  halt  menganghal  kepala,  dan
ternyata  saya  bersana  Musa  AS.  Saya  berpegangan  dengan  salch
satu dari kaki-kcki Arsy.  Saya tidak taha apakch saya atau dia yang
terlebih  dahaha menganghat kapalanya,  atau memang  dia termasuk
dalan pengeoualian pada  ayat ini.  Siapa yang berkata,  'Saya lebih
baikdariYunusbinMatta,mahadi,ateldhdusta'.''\un

At-Tirmidzi  juga  meriwayatkan  hadits  dan  berkata  tentang

kedudukan hadits ini, "Hadits ini Aa!sa» sAc!Az.A."

AI  Qusyairi berkata,  "Siapa yang berpendapat bahwa orang-

orang  yang  masck  dalam pengecunlian tersebut  adalah para  syahid
dan Musa AS, maka mereka telch mati hanya saja mereka hidup di sisi
AIlah   SWT.   Dengan   demikian,   makna   ¢sft-sAa!`gafa   bisa  berupa

hilangnya ckal dan bukan hilangnya kehidupan, Bisa pula bemakna
kematian. Keduanya bisa benar,  sebab keduanya memang bermakna
hilangnya   akal.   Dan,  kebenaran   akan  kejadian  tersebut  berhenti
kepada riwayat yang benar-benar sehat.

L°47  |R.  A|  Bukhari  pada  awal  pembahasan  tentang  Permusuhan  dan  dalan

pendchasantentangNabi-nabi,bab:Nomor31,35,in.Muslimdalampelhoahasan
tentang Keutarman-keutamaan, bab: Keutamaan Musa AS (4/1843, 1844). HR. Ibnu
MajahdantekshaditsmiliknyadalampembahasantentangZuhud,bab:Nomor33.



Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Pada beberapa riwayat yang
datang dari Abu Hurairch RA inenyebutkan bchwa Rasulullch SAW
bersabda,

:+  'J3i  ;+6  'Jj£::4:;  :r\£}l  °J¢  tu:^.j:  u{>  t±;j:=J±  i

::+g3  ,®\+i e,J®;i ;A:  `i#®,  i+l±  :+i?U:  j,J;  ,;f  `:,cj;-,

•&, u£, Li? 'J
"Jangan    halian    utamahan    aku    daripada    Musa    AS.

Sesungguhnya manusia jatuh pingsan akibat mendengar suara
atou sesuatu yang menakutkan, maka aha adalah orang yang

periama  sadar,  tetapi  ternyata  aku  dapati  Musa  AS  sedang
bergantungan kuat pada sisi  `Arsy.]°48  Aku tidak taha apakch

dia yang terlebih dahulu sadar, atou memang termasuk yang
dz.kecwa/!.ha# o/efo j4//aft SWZ: ''`°49 Im. imam Muslim. Hadits

semakna diriwayatkan dari Abu Sa'id AI Khudri.

.4/ A/&czg¢A adalah bangkit dari pingsan dan hilangnya ckal dan

bukan kembali hidup.  Wra//aaAzf a '/am.

Fiman  Allah  SWT,  6J2;J£{. ?S,  a  Isg     "n4afa  fl.6a-a.Ga
merefacl berdz.rz. 7#e#w#gg#. " yakni tiba-tiba saja semua yang mati dari

penduduk langit dan bumi dihidupkan dan bangkit dari kubur mereka.
Tubuh dan ruh mereka dikembalikan saperti semula. Mereka ban8kit
dan berdiri melihat apa yang diperintahkan kapada mereka.

Ada yang mengatakan,  berdiri  di  atas kaki-kahi mereka dan
melihat apa yang telah dij anjikan kapada mereka dalan kebangkitan.

`°48  Perkataamya:  .4J Baffep;!i  adalah memegang  dengan kuat.  Lih.  j4#-IVI.Aa);¢A

(1/lL395)im.   Muslim   da|an   pembahasan   tentang   Keutamaan-keutamaap   bab:

Keutamaan Musa AS (4/1844).



Ada yang mengatckan, j47I-IvaeA" dalam ayat ini bemakna j4/

/»fz.zAa!czr,  yakni  menanti.  Yakni:  Menanti  apa  yang  akan  diperbuat

terhadap mereka.

AI    Kisa`i     membolehkan    membacanya    dengan    7zczsAczb

qiyaamaa,   sedagainana.  Anda  beckerfa..   Khardytu  fa`idzaa  Zaidun

/.oc/isaa artinya saya keluar dan temyata Zaid sedang duduk.

Firman AI]ah :

elfi`S 'L>€a'9:3as.{ai5¢j2+>j±3<y.il#f5

£1>gQfgE;ir'3'©6L#.ff5#`!r#{6±j
©6Jf;K,J,#jji5

C€Dan, terang benderanglah bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya

(keadilan) Tuhannya. Dan diberikanlah buku (perhitungan
perbuatan musing-masing) dan didatangkanlah para Nabi dan
saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil,

sedang mereka tidak dirugikan. Dan, disempurnakan bagi tiap-tic[p

jiwa a)alasan) apa yang telal. dikerjakannya dan Dia lebih
mengctahui apa yang mereka kerjakan."

(Qs. Az-Zumar [39] : 69-70)

Firman AIlah SWT,  ¢3 .j} +5<Y.{|iff5    "Da»,  ferang
benderanglah bumi ®adang Mahayar) dengan cahaya Tuhamnya. " Al
Js)/7ic!ag berarti a/  `z.dfaaa 'afo  (terang bercchaya).  Dikatakan:  cnyra!gaf

a/    `ardA%,    yalmi    ad%a¢`czf    artinya   matchari   bersinar.    fy&7~czg&f

bemalma fA¢/a `a!f, terbit bersinar. Adapun malma:  ¢3 3Li> "De#gr#



caAcz);cl  rwfoa#7I);a,"  adalah dengan keadilan Tuhannya. ]°5° Demikian

yang dikatckan AI Hasan dan ulana lainnya.

Adh-Dhahhak berkata,  "Artinya:  Dengan hukum Tuhannya."
Malmanya  sama,  yalmi  fercrng  be7Idertz#g  dengan  keadilan  Tuhan

serta keputusan  hukum-Nya  dengan benar  di  antara hamba-hamba-
Nya. ,4zfo-Zfew/in qcezhaliman) adalch ¢zfo-zfew/wmclclf O[egelapan), dan

a/  `czd/w Oceadilan) adalch #wwr (cahaya).

Ada   yang   mengatakan,   Allah   SWT   menciptakan   cahaya
sedemikian rupa pada hari kiamat kelak dan kemudian dikenckan pada
tubuh bumi hingga bumi menj adi terang benderang karenanya.

Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "IVclwr  (cahaya)   yang  disebutkan

dalam  ayat  ini  bukanlah  cahaya  matahari  atau  bulan.  Akan  tetapi,
cczAa}Jcz yang diciptakan Allah SWT khusus untuk menerangi bumi."

Diriwayatkan  bahwa  ketika  itu  bumi  terbentuk  dari  perch,
bercahaya   dengan   cahaya   Allah   SWT   saat   Dia   datang   untuk
memberikan kaputusan.  Maknanya: Bumi  saat itu bercchaya dengan
nun  Allah  SWT  yang  diciptakan-Nya.   Kemudian  cczfocl);cz  tersebut

disandarkan   kapada   Allah   SWT   sehingga   sampai   pada   batas
kapemilikan dengan pemiliknya.

Ada yang mengatckan: Hari tersebut adalin hari di mana Aflah
SWT  memberi  keputusan  kepada  hamba-hamba-Nya.  Hari  tersebut
sepenuhnya adalah siang dan tidak ada malan.

Ibnu  Abbas  RA  dan  Ubaid  bin  Umalr  membacanya,  "w¢
`#s}7rz.gczf   a!/    `ordfac4,"   dengan   kata   keba   yang   tidck   diketahui

pelakunya.lost  Qira`ah ini adalah penafsiran ayat.  Sekelompok orang

\:_S::Th.TofsirAIHasanAIBashri(2/263).
`°5'  gz.ra `afa ini disebutkan Ibnu Athiyyah dalam A/ Mwfoarrclr AJ  Wra/.ie (14/105)

dan gz+zz `¢A ini tidck 7%«fcz"zf7.r.



telch berbuat  salah,  dalan masalch  ini,  dan menduga bahwa Allah
SWT adalah sejenis #w#r dan cchaya yang dapat terasa.  Allah SWT

Maha  Tinggi  dari  penyerupaan  dengan  sesuatu  yang  terasa.  Akan

.tetapi, Allah SWT yang menerangi bumi dan langit. Dari-Nya semua
cahaya tercipta dan terlahir."

Abu     Ja'far     An-Nuhhas     berkata,1052     "Fiman     Allah:

Cg3 .±7 J±Sif\ S;P]i    "Dan, terang benderanglah buni ®adang
MadsysrJ denga!H cafoa);a rwfoa##);¢. " Makna ayat ini dijelaskan oleh

sebuah    hadits    mcl?:¢i`    (sanadnya    bersambung    hingga    kepada

Rasulullah  SAW)  dari  sejunlah jalur  periwayatan  yang  semuanya
shahih,

£,.fJ JJfJrd'ty &' j! ,JJfa=
•.Kalian akan melihat Allah SWT dan kalian tidak mengehah

sakitdansanardalanme|ihat-Nya."\°S3

Berdasarkan  riwayat  yang  sanpai  lafazh  /aa  fzfdfoaamm%»a

tetoaca, dala\:n e:napert ba.can.. Iaa tudhaamuuna, laa tudhaaruuna, laa

tudhaammuuna,   dado  laa  tudhaarrunna.  Malma  laa  tudhaamunna
adalah tidak disertai dengan keterpaksaan,  sebagaimana orang-orang
di  dunia memandang dengan teapaksa kepada para raja (yang tidck
disukainya) di dunia. Malma /aa fwdfeaa""Ha adalah tidak berdampak
negatif.   Malma   /aa   fwd#aamm"ci7t¢   adalah   kalian   tidak   saling
berdesakan  untuk  bertanya  atas  apa  yang  dilihatnya.  Makna  /cza

1°52 Lit Ma 'ani AI Qur`an (61195).
t°53  |m.  AI  Bukhari  dalam pembahasan  tentang  Tauhid,  bab:  Nomor  34,  dan

dalam pembahasan tentang Waktu-waktu,  16, 26, in. Muslin dalam pembahasan
tentang Masjid-masjid, bab: Keutamaan Shalat Shubuh dan Ashar Serta Keutamaan
Dalam Menjaga Keduanya. HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah, bab :
Nomor 519, Im. At-Tirmidzi dalan pembahasan tentang Tentang Surga 16,17. HR.
Ibnu Majah dalam Mwqclddl.maA 13, HR. Imam Ahmad dalam .4/ Mws#ad (4/360).



rwdfo¢a77ww#a adalah kalian tidak saling berselisih (tentang obj ek yang

dilihatnya). Dikatakan: Dfaaa7"Aw,  mwdfoaarr¢fa dan drfez.raczraa yakni

menyelisihinya."

Fiman Allah SWT,  ¢Sl.f€±±j3   "...da# d!.berl.fanJafr b%fu

¢erfez.J"7.gr# perdwaf¢#  ma!sfrog-7#cls].#g). "  Ibnu  Abbas  RA  berkata,
"Maksudnya adalch fclwA ,4/ A4la!fe/#aefa. "

Qatadah  berkata,  "Mcksudnya  adalah  Kitab  dan  Lembaran
catatan  amal  manusia.   Sebagian  ada  yang  menganbilnya  dengan
tangan kanan  dan  sebagian  ada yang menganbilnya dengan tangan
kiri.  6=;€}'!€C3.+3   "Dc!# dz.drfcz#gfa#/aft parfl IVczbz.," yakni para Nabi

dihadapkan  bersana  ummatnya   dan   ditanya  tentang  penerimaan
unmatnya atas seruan dakwahnya.  eTi;±J`5   "D¢» sczdsz.-s&dsz.," yakni

para  saksi   yang  berscksi  terhadap   semua  unmat,   yaitu,  ummat
Muhammad SAW.  Demikian itu sesuai dengan firman-Nya,   &,`'if3

u,rat 6£ £T# Sjap, utij 'iiAi "Dan,  demikian  foula)

Kant  telch  menjadikan  kanu  (unat  Islam),  unat  yang  adil  dan

pilihan agar harm menjadi saksi atas ®erbuatan) manusia.
1054

Ada yang mengatakan, dimaksud dengan as};-s)/zzAadr` ndalah

mereka yang mati  syahid karena bejuang untuk agama Allah. Pada
hari  kiamat  mereka  clan  menjadi   saksi  bagi   orang-orang  yang
ben.uang  membela  agama  AI|ch  SWT.  Demikian  yang  dinyatakan
oleh As-Suddi.

Ibnu  Zald  berkata,  "Mereka  adalah  para  Malaikat`
amal perbuatan manusia. Allah SWT berfiman,    a;>fa \€L€ rir
»±±;   "Dan,  datanglch tiap-tiap diri, bersana dengan.4:: seorang

rfalaikat  penggiring  dan  seorang  Malaikat  penyaksi.»\°S5  M:dralikat

::5:8::8a:fa[q5#2[]:"43.



penggiring membawa manusia ke tempat penghisaban dan Malaikat
penyaksi bersaksi untuknya. Malaikat dimaksud adalch Malaikat yang
bertugas  menjaga dan mencatat  anal perbuatan manusia,  dan  clan
dijelaskan nanti pada surah Qaaf.

±£3i`> ¥S ':s±±   "Dan  diberi keputTT:..!i ,.an.i,a,ra r_er:ha
de#gr# adz./,"  yakni dengan jujur dan adil.  6jng. f  F5    "SedrHg
merefro fz.doff d!."gz.ha#. " Sa'id bin Jubair berkata, "Kebaikan mereka

tidakdikurangi,dandosamerekatidakditanbah-tanbahkan.gE;i?31
;1;rl o£  "Dan, disempunakan bagi tiap-tiap jiwa f oalra2).,.ap,a,
);a!#g fe/aA dz.*e7/~.aha##);¢," dari perbuatan baik dan I.ahat.  K,j, ;1=iJf5'bS:a  "...dan Dia lebih mengetahai apa yang mereha kerjakan," di

dunia dan Allah SWT benar-benar tidak butuh kapada kitab catatan
amal dan saksi. Akan tetapi, keberadaan kitab catatan dan saksi adalali
sebuah kescksian bagi adanya bukti.

Firman AIah :

ifetr+.~€is}7jfdrj€€~#g!izi=Sji6#j
6ji±.'$5i3.f3T5¢it`qifj£#j6jcaffi

kyc££8¥p'3;ij6i`ifpezi{£~a,#£*'i;j€u'-q±,&bei::a=££ii#;Tlj,©6#!.fe;¥\`j3{

©dtiaetc3';'rfe
C`Orang-orang kofir dibowa ke neraka JahannQtm berombong-

rombongan, sehingga apabila mereka sampal ke neraka itu
dibukakanlch pintu-pintunya dan penjaga-penjaganya berkata



kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-
rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat

Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu tentarlg pertemuan
dengan hart imi? ' Mereka menjowab, 'Benar (telah datang),I tctapi

telah pasti berlaku kctctapan adzab terhadap orang-orang yang
kafir. Dikatakan (kepada mereka), 'Masukllah pintu-pirttu neraka

Jahannam itu, dan kekallah kamu di dalamrtya.' Maha, neraka
Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orar.g yang

menyombo»g*q» dz+I.." (Qs. Az-Zumar [39] : 71-72)

FimanAIlahSWT,f3'{{€£8£ij;if=a9ii6#j"Orang-
orang  ka:fir  dibowa  ke  neraka  Jahannan  berombong-rombongan. "
Ayat   ini   adalah   penjelasan   yang   telah   dijanjikan   tentang   amal

perbuatan  setiap  orang.  Orang-orang  kafir  digiring  ke  neraka  dan
orang-orang beriman digiring ke surga. 4z-Zwmczr adalah sekelompok
orang.   Bentuk  tunggalnya  zwmrtzA.   Saperti  lafazh  zAzfzfmaA  untuk

zA«/a7% a[ezhalinan) dan lafazh gAwz/¢A untuk gAetro/a[anar).

AI  Akhfasy  dan  Abu  Ubaldah  berkata,  "i;    'berombo»g-
rombongr»',"  adalah  rombongan  yang  datang  susu|  menyusul.t°56
Seorang penyair berkata:

Kamu melihat orang¢rang pulang ke rumchnya

Berombongan, rombongan yang safro datang sctelah rombongan

(Zrmar)1o57

Penyalr laimya berkata:

Hingga berkunpul

1056Lih.Majaz.4/@r`a#(2/191).
1°57BaitsyairiniterdapatdalanFafA.4/gndz.rt4/668).



Rombongan (zunar) setelah rcrmbongan

Ada  yang  mengatakan,  maknanya,   didorong  dan  dibentak
dengan  suara  seperti  suara  seruling.   \Sffi   `E£S  tfi9'®~€  lil  ~€i
"Sehingga apabtla mereka sampai ke nercka itu dibuhakanlah pwiu-

pz.#£w#}J¢. " Jawaban bad 1afazh I.dzacI. Neraka mempunyai tu].uh buch

pintu.  Dan  ini  telah  dijelaskan  sebelunnya  dalam  tafsir  surch  AI
FTrfu.`°58  ~#6ff .i:4  'Jrd6 "Dan pdyaga-pdya?aryf  Perkat.a ke.pa:a
mereha. "  Bentuk  tunggalnya  *fa¢azz.7!,   saperti  lafazh  s¢dcl#¢fa   dan

s¢adz.#  ®elayan  Ka`bali).  Para  penjaga  neraka  itu  berkata  kepada
6ji!.'S_343..f2T5¢fiorang-orang yang digiring kepadanya,

LU  E]= ') S!;X:+   "Apakah belun pernch datang kepadrrm Rasul-rasul di

dntararm yang membacakan kepadarm ayat-ayat T¥qanmu,"  yalwi

tig*<ij"aRItab  yang  diturunkan  kapada  para  Nabi-Nya.
memperz.#grljfro7® fepada!mw, " yalmi membuat kalian

S  .\Sis  i::ife     ..Teutang   perteman   dengan   hart   ini?.   Mereha
men/.¢wclb,   'Be#¢r',"  yakni  telah  datang  kepada  kani  ®eringatan
tersebut). Kalimat ini adalah pengakuan mereka bahwa bulcti yang ada
itu benar adanya.  &rf'f g; ?\'+=31 £=g `=£; #L;`   "Tefczpz. fe/aA

pasti  berlaku  ketetapan  adzab  terhadap  orang-orang  ya.in,g_ ,ngp!.:.',
Ketetapanadzabyangdimcksudadalahfirman-Nya,<rj3{;'a<rfe€Y'
<±::I  ct,€li)6  -?±±f    "Sesungguhnya   akan   aku  p?¥±hi. .pe:a,ha
Ja;;rna;'it;dedg;mjindanmanusiabersama-sama."\us9.rfts)'bi,
';=3±  :;§S  ..Dihatakan  (kepada  mereha),  'Masukilah  pintw-pintu

#erake Jafea!##a" I.fro," yakni dikatakan kepada mereka, `"asuklah ke
dalam nercka."

Pembicaraan tentang masalch ini telah dilakukan pada banyck

tempat. Wahab berkata, "Malaikat Zabaniah menanti calon pen8huni

'°58 Lib. Tafsir surah AI Hijr, ayat 4344.
1059 Qs. As-Sajadch [32]:  13.



neraka dengan godan api, dan dengan godan tersebut mencanpakkan
mereka ke dalan nercka.  Sekali pukulan godanmya mencampakkan
sejumlal   orang   dari   suku   Rabi`ah   dan   Mudhar.      cJ1:  i:£j

<}±j=rm    "Maka,  neraka  Jaharman  itulah  seburuk-buruk
tempat bagi orang-orang yang menyombongkan dirt. " Tctaln dltoah:as

Sebehnya.1060

Firman Allah :

£=±$6p£~€i:£~g£±j+'3,a.T3;#jfo€f€all6±j

faueft£#s`6;±;±;±=Sapq<£djL£3caifi
ifi<;3€ty.tcj'fjf5,;#jG;€#t£,rdt,a,,±£=3tSifj©

icJ€ij©'dr3£l±f'f3j;~t3i=,fa'f±
ti5a&fr;ofu'#~,'#>6i;;;i.c;,#.{~jj=j4,<±~~c

©as'i+€-&,fit
``Dan, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibowa ke dalam

surga berombong-rombongan foula), sehingga apabtla mereha
sa[mpal ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan

penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, 'Kesejahieraan
(dtlimpahkan) atasmu. Berbahagialah kanu I Maka, masuhiLah

surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.' Dan, mereka
mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-

Nya kepada KQuni dan telah (memberi) kepada Kotmi tempat ini
sedang Kant (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di

•°6° Lih. Tafsir surah AI Hijr, ayat 43.



mana saja yang Kami kehendakL Maka, surga irfulch sebalk-balk
balasan bagi orang-orang yang beramal.` Dan, kamu (Muhammad)

akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekdiling 'Arsy
bertasbih sambil memuji Tuhannya. dan diberi putusan di antara
hamba-hamba ALllah dengan adil dan diucapkan, 'Segala puji bagi

Allah, Tuhan semesta alam'." (Qs. Az+Z""Ir T39|.. ]3-7S)

Fiman Allah SWT, 1j;'3 #i 3! a; lj3i G9fJt 6isj
"Dan,  orang~orang yang bertckwa kepada Tuham dibowa ke dalan

surga berombong-rombongan foula). " ya]eni orang-orzmg yang wa;fat

dalam belperang membela agama, orang-orang yang tidak mencintai
dunia,  para  ulama,  para  qari`   dan  lain-lainnya  orang-orang  yang
bertakwa dengan menaati hukum-hukum-Nya. Allah SWT berfirman
kepada  setiap  rombongan,   6±;   "dJ.b¢wa,"  dengan  lafazh  bentuk
tunggal.

Adapun  untuk  penduduk  neraka,  1afazh  tersebut  bermakna
mencanpakkannya    ke    dalam    neralka    dengan    penghinaan    dan
kerendahan, saperti yang dilakukan terhadap para tahanan dan orang-
orang yang menentang kekuasaan raja ke  dalam tahanan  atau tiang

gantungan. Bagi penduduk surga, 1afazh tersebut bemakna menuntun
mereka   dalarn   iring-iringannya   menuju   rumah   kemuliaan   dan
keridhaan.  Hanya utusan~utusan terhormat para raja yang mendapat

per|akuan serupa. Sungguh j auh perbedaan kedua rombongan ini.

\{££fi   jjE;SS  tipt~£  `{}  ij£     ``SeAz.»ggr   apabz./a   mereha
sampat ke surga itw sedang piutu-pintunya telch terbuka."  Ala yams
mengatakan:  Huruf wac/ pada ayat ini berfungsi  sebagai  `afAa/[/ atas
kalimat dan j awabannya ditiadakan.



AI Mubarrad berkata, "Yakni, mereka dalam keadaan bahagia
dan selaniat serta pintu-pintu  surga yang telah terbuka.  Dihapusnya

jawaban   tersebut   merupakan   semi   keindahan   berbahasa   dalani

percakapan orang-orang Arab."

AI Mubarrad bersyair:

Jika ianya jiwa yang matt keseluruhan

Tetapi,iahanyalahjtwayangmekyatuhkanjiva-jiwa]°6]

Jawaban  /cz«  ditiadakan,  yalmi  /¢haa7za  ¢"ztA%  (maka  saya

akan pergi).

Az-Zujjaj berkata, "tfy¢~£ ls! 7j£    'SeAz.»gg¢ apabz./a mereha
scz7»p4z.   fe   s«rgr   zt%',"   memasukinya.   Malkna   ini   dekat   dengan

pemaknaan   yang   pertama.   Ada   yang   mengatakan,   wow   di   sini
tambahan.  Demikian yang dikatakan  oleh ulama ahli Kufch,  tetapi,
dinilai salch oleh ulama Bashrah.

Ada yang mengatakan, adanya wa" tambahan merupckan dalil
dibukanya  pintu-pintu  surga  sebelum  penduduknya  sampal  dan  itu

pemuliaan   dari   Allah    SWT   kepada   mereka.    Alhasil    susunan
ledhi:IrmTrfurya;.   Hattaa  idzaa  jaa`uwhaa  wa  abwaabwhaa  mufattahah

(sehingga ketika mereka mendatangi  surga dan pintu-pintunya telch
terbuka),  berdasarkan  dalil  fiman-Nya:  ±j!`fyi '4  €:£L?  9j;  5£;
" praitu)  surga  'Ach yang pintu-pintwnya terbuka bagi  mereka.wlus2

Pnda  kisah  penduduk  neraka,  huruf wa"  ditiadakan,  sebab  mereka
berdiri  di  dapan  neraka  dan  pintu-pintunya  masih  tertutup  sebagai

pen8hinaan  kapada  mereka.   Demikian   yang   disebutkan   oleh   Al

'°6' Bait syair ini kar)ra Imru` AI Qais, telah dibicarckan sebelumnya.
1062 Qs. Shad [38]:  50.



Mahdawi   dan  makna  senada  diriwayatkan  pula  dari  An-Nulhas
sebeltrmnya.

An-Nulinas  berkata,]°63  "Adapun  hikmah  adanya  wow  pada

kalimat  yang  kedua  dan  ditiadakan  pada  kalimat  yang  pertama,
sejumlah ulana berkata dan saya tidck mengetahui siapa yang terlebih
dahulu  mengatakannya,  yakni  ketika Allah  SWT berfiman kapada

penduduk  neraka:   \=±£fi  £:±  tfJ.~€  `S}  jj=    'Schz.»ggr  apabz./a
mereka    sampal    ke    neraka    itw    dibukahamlah    piutu~pintunya,`
menunjukkan bahwa pintu-pintunya tertutup.  Dan,  ketika berfiman
kepada  penduduk  surga:   \=±£fi  £=±6  tipfi{  I:1  ij£     'Schz.»gg8

apabila  mereka  sampal  ke  surga  tw  sedang  piuturpirfunya  telah
ferbefha, '  menunjukkan bahwa pintu-pintunya telah terbuka sebelum

penduduknya sanpai." Wra//aaA% a '/am.

Ada    yang    mengatakan,    wef    dinaksud    adalah    wow
tsamaa#z.yaA.  Ini adalah kebiasaan dari orang-orang Quralsy, mereka
biasa mengivtung angka demikian: safty dua...lima, enan, tujuh dr7f
delapan.   Ketika   sampai   ke   an8ka   tujuh,   mereka   berkata   dr»
kedelapan.  Demikian  yang  dikatckan  Abu  Bakar  bin  Iyasy.  Allah
SWT berfiman,  <f€fi i=;|{j !19' a;i ;j: lfj:i '4//aA menz.mpahaw
angin itu kepada mereka selana *lyuh -malan dan de|apan hari'.wl°64
Allah SWT berfirman,    <u'J3€}.i Gj¥lf   "Merdr zt« add/aA
oramg-orang )Ja#g  berfawhaf,"  kemudian  berfiman  pada  hitungan
kedelapap j=i:ji j£ G;\£lfj  ". . .dan me»cegrA darz. berb"af
M%»har."]°65  Allah  SWT juga berfiman,  .;#.; %;i <.jfj .
`.Dan (yang lain lagi) mengatakan. 'Ounlch mereka) rtyuh orang, dan

\°6. Lfli. I'rab AI Qur`an (4123).

::8::A:.¥::3qchch[5;:9]:]Z..



);cr#g fe  de/apa#',"1066  dan berfirman,  SB€ij jj;;. "J¢#d¢  d¢# );¢#g
peraw»."1067  Telah  dibicarckan  sebelumnya  masalah  terkait  secara
menyeluruh di dalam surah Baraa'ali]°68 dan surah Al Kchfi. t°69

Menurut saya (AI Qurthubi): Berdasarkan ayat ini sejumlch
ulana  berdalil  bahwa  pintu  surga  itu  ada  delapan.  Mereka  juga
berpegang  dengan  hadits  Umar  bin  Kchththab  RA,   dia  berkata:
Rasulullah SAW bersabda,

i;3  ::  :.i- tsif ,Jii i? ife G
fry ,fa ®Ji3 a, Jf ifef

"Tidaklah  salah  seorang  dart  kalian yang menyempurnakan

wudhunya]°7°,  lch  berdoa,  'aha  bersaksi  tidak  ada  twhan
selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah,'
melainkan  ahan  dibukakan  baginya  delapan  pintu  surga,  ia
bisa  masuk dart  mama yang dia suka."lan  lR. Muslim dan
lairmya.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits Umar RA ini, katanya,
"Dibukckan baginya sebagian dari pintw surga (yakni) delapan piutu

swrgr   pc!da   faa!ri   fu.amaf."1072   Dengan   tanbahan   m].#,   dan   itu

;#E.£T::¥an#:!£:!2i:indyaystii2.
1°69 Lih. Tafeir surab AI Kahfi, ayat 22.
L°7° Dalam catatan kalri Sfachz.A Was/I.in tertulis: /8}wb/I.g4  a# )usbz.gA,  keduanya

bemakna  tunggal,  )ralmi  menyempurnakan  wudhunya  hingga  sampai  ke  tempat
yaFog,dH#:S:]±tii:£bfrahse:tit::::eB¥rastu¥;gay:aJjbinyangDianjurkan
SetelchBerwhhu(1/210).

]°72 rH|.  Imam At-Tirmidzi  dalam pembahasan tentang Bersuci,  bab:  Apa yang

Diucapkan Setelah Berwudhu, (1/77, 78 nomor 55).



menunjukkan  bahwa  pintu  surga  itu  lebih  dari  delapan.  Tentang

jumlah  pintu  surga  ini  telch  kami  bicarakan  dalam  kitab  kami J4f-
radzfa.rzzA dan perkataan berakhir kepada jumlch pintu surga itu tiga

belas.  Di  dalam  kitab  kami  tersebut juga  kami  bicarakan  tentang
besamya pintu serta luasnya surga berdasarkan apa yang disebutkan di
dalam   riwayat   hadits.    Siapa   yang   ingin   mengetahuinya   kani

persilahkan untuk menelanh buku kami tersebut.
'q±ff i]6 'Jifu   `.Dan penjaga-penjaganya berkata kapada

mereha. " Ada yang mengatakan,  wacl pada ayat  adalch wow  dialek.

Susunan   kalimat   sebenamya   adalch:   foaffzra   I.dead  /.aa`wwfaclcz   wcr

futthat abwaabuhaa (Sehingga apabila mereka sanpal ke neraka itv
d:be:y#g#nn#  ::nrt=tpa.ntuzpaa,d:Ffre£#  ,ufi,  „P¥nyasgr

'Kesejahieraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialch ka:mu' yckrli di

dunia. Mujahid berkata, "Karena ketaatan kalian kapada Allah SWT."
Ada   yang  mengatakan,   karena   anal   kebajikan.   Demikian   yang
disebutkan oleh An-Naqqasy dan maknanya sama.

Muqatil  berkata,  "Jika  penduduk  surga  itu  telah  melewati

jembatan  (a/-/.isrJ  neraka,  mereka ditahan pada  sebuah ].embatan (cz/
qcz#f¢arafaJ yang terdapat di antara surga dan neraka. Di sana sebagian
anal  kebaikan  mereka  dipotong  dan  diberikan  kapada  yang  lain
disebabkan kezhaliman yang telah mereka lakukan ketika di  dunia.
Setelch   bersih   dari   semua   dosa,   Malaikat   Ridhwan   dan   para
schalbatrya berkata.,  ;±=S  Spe=    .`Kesej?hte,roan  ,(d.i!iTpahxp
afasm%,"     bermakna     pen9homatan,       a.:±};i     t£#S`6     £;j
``Berbchagialch kanu. Maha, masukilah surga ini, sedang kamu kekal

di delamnya. "



Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  AI  Bukhari  meriwayatkan
hadits  ga7cfAczrczA  ini  di  dalam /a7%z. ` S7!czAz.A-nya dari  hadits  Sa'id AI

Khudri  RA,  dia  berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Orcz7.g-ora#g

beriman diselamatkan dart neraka dan mereha ditahan pada j embatan

(qantharah)  antara surga dan neraka.  Sebagian dari amal kebaikan
mereka    dipotong    dan    diberikan  'kepada    sebagian    yang    lalm

disebabkan kezhaliman yang mereka lakukan ketiha di dunia. Sctelah
semuanya bersih  dart dosa-dosa,  mereka diizinkan untuk memasuki
surga. Demi jiwa Muhammad yang berada di gengganan-Nya, setiap
orang dari penduduk surga derhikian mengetahwi tempatnya di surga
layaknya mereka mengctahai tempat mereha di dunia. "1Url3

An-Naqqasy   meriwayatkan:   Di`  atas   pintu   surga   terdapat
sebatang pohon. Pada batangnya yang bawah mengalir dua mata air.
Orang-orang beriman meminum dari  salah satu mata aimya dan itu
membersihkan isi  perut mereka.  Ihilah  fiman Allah  SWT:    ;{l££j
r'*if es.XSf .#;   "Dan, Tuhan memberihan kapada mereka minunan

);a73g bersz.fo."1074  Setelah itu mereka mandi  dengan mata air satunya

yang   membersihkan  kulit-kulit   mereka,   dan  ketika   itu   Malaikat
penjaga    surga   berkata:     a.|±};i   ti#;`6    I;};±=S   ;££
``Kesejahieraan  (dilinpahkan)  atasmu.  Berbchagialah karmu.  Maha,

masuktlah surga ini, sedang kamu kekal di dalannya." M:aim:a yang
sama diriwayatkan dari Ali RA,

.?I;i    C;€±=   C±1   ,fi,    ±==3{    LSlfj    ``Da»,    merefa
mengucapkan, 'Segala plyi bagi Allah yang telah memen:whi janji-Nya
Aepczda   Ka7„z.',"   yalmi   ketika   penduduk   surga   memasuki   surga,

]°73 ER. AI Bulchari dalam pembahasan tentang Perbudakan, bab: Nomor 48, dan

pada awal pembahasan tentang Kezhaliman, HR. Imam Ahmad dalam 4/ "zd»ad
(3/,!734)as.Ai|usaan[76]: 21.        `



malaikat penjaga surga berkata demikian ini. Ci3€t].i C'j'£fj "Dan Je/aA

(memberi)  kapada  Kami  tempat  ini,"  ya]mi bumf  sNIga,.  Arda yar+g
mengatakan:    Mereka   mewarisi   bumi    (surga)    yang    semestinya
diberikan   kapada   penduduk   neraka  jika   saja   mereka   beriman.
Demikian yang dikatakan Abu AI Aliyah, Abu Shalih, Qatadah, As-
Suddi dan kebanyakan ulama ahli tafsir.

Ada yang mengatakan, bumi dimaksud adalch bumi di dunia,
dengan asumsi ada lafazh yang dikedapankan dan diakhirkan.

Fiman Allah SWT,   'ha±j;i{J;]f '+;S    "Maha,  s«rg¢  z.z"
sebaik-balk  balasan  bagi  orang-orang  yang  beramal."   AIda  yam:g
mengatakan:  Itu  adalali  perkataan  para  penduduk  surga,  bemakna
#z.`maats-tsowaabAa!adza(alarigkahbagusnyaganjaranini).

Ada  yang  mengatakan,   itu  adalah  perkataan  Allah  SWT,
be;rmalm:aL  ni`ma  tsawaab  al  muhsiniin  haadza  al-ladzii  a`thaitum

(sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, inilah yang
rfu berikan kapadanu).

Firman Allah SWT,  Kj=+.i cjJj€y'   "Dcz7z,  ham« ¢ha» me/I.Aaf
malaikat-malaikat,"  ya  M:+in:armrr\;zed.   <]SL    "Berlingkar,"  yalrmi

m%Adz-gz.I.» artinya mengelilingi.  J,?#.1,Jj;jf,   "Dz. seke/I./z.ng '4rs);," di

hart Tfu.  -iSj  ±::4> 'bS:S   "Bertasbih  sambil  memoyi  Tuhannya,"
sebagai  sebuah kenikmatan  dan bukan pen8hambaan.  yalmi mereka
shalat  di  sekeliling  `Arsy  bersyukur  kapada-Nya.  Makna  lafazh j4/
Hacz/zm72  diambil dari kata-kata Aaa/czf as)/-s};¢z. ' w¢ nczwczAz.I.Az. (sisi-

sisi sesuatu dan sudutnya). AI Akhfasy berkata,  "Bentuk tunggalnya
haofiun."

AI   Farra`   berkata,   "Lafazh   ini   tidak   mempunyai   bentuk

tunggal, sebab maknanya sudah mengandung makna p/w7i¢/. Lafazh j+>
masuk   ke   dalam   lafazh   ~JL;,      sebab   A&zf/   adalah   zA¢fy-  Q[ata



keterangan) dan kata kelja (di sini) membutuhkan adanya zAar/ dan
meskipuntanpahuruf."

AI  Akhfasy berkata,  "i,   ini  adalah tanbahan,  dan dengan
demikian maknanya:  Aaa#z.»a  Aazf/a  cz/  `4ny (melingkari  sekeliling
`Arsy).  Itu saperti jika Anda berkata: maa jaa `a#z. mz.# afaadz.# (tidak

ada  yang  mendatangivni  dr7i.  seorang  pun).  Mz.n  di  sini  berfungsi

sebagai penekanan."

Ats-Tsa'labi      berkata,      "Chang-orang      Arab      terkadang
memasulckan hunif ba ` pada af-fusbz.z.A dan terkadang meniadakannya.

Mereka berkata: sabbl.A biframdl. raibb].ke (sucikanlah dengan memuji

Tuharmu),    dan   terkadang:   sabbz.A    fra7»da»    /z.//aaAz.    (sucikanlah
~berupa- pujian terutk AIlal SWT). Allah SWT berfirman,  a;

S#\ ifz'. 'fi\  .Switryla.h name Tuh2.nmu yang Maha Tinggi,'\Ors dan
froan-Nyap   J±S\  fL>3 i:L> ij;i    `Maha:^.3ertasbihlah  dengan
(menyebut)namaRabbmuyangriahabesar'."\Un6

:9lL>;;a(s±;   ..Dan diberi putusan di atara _hamba-hamba
j4J/aft de#grH adz.J. " Di antara penduduk surga dan neraka.

Ada yang mengatakan, putusan diberikan di antara para Nabi

yang didatangkan dengan para saksi dan ummatnya dengan adil dan
be;[yAI. ':ri!ifI ;i S, 3Sj '\±;,6   "Dan  diucapkan,  'Segala puji Pagi
4J/aft,   rwha#   semesf¢   a/am'. "   yalmi   orang-orang   yang   beriman
berkata,  "Segala puji bagi Allah atas  apa yang  telah diberikan-Nya
kepada kanri  berupa nikmat  dan kebaikan-Nya  serta memenan9kan
kani dari orang-orang yang telah menzhalini kami.

Qatadah  berkata  tentang   ayat   ini,   "Allah   SWT   memulai
penciptaan    dengan    lafach    4Jtiamdci/I.JJaft.    Maka,    Allah    SWT

::;:8::A:#:#{8#5]6]:74.



berfiman, :'#fj#£!'{r=:5 j!3€Y.fj c>S:=£li s1£ cj±`f,a, i:=ii  'SegrJa
puji   bagi   Allah  yang   telah   menctptakan   langit   dan   buni   dan
me#grdake#  ge/ap  d¢#  fera#g'."1077  Kemudian menutup  penciptaan
dengan ucapan J4/Aamdzt/I-/fofr,  dan berfiman,   J±3 #& r;:g ed2j'
':ris^ ;i S, 3±J}   "..:dan  diberi putusan  di  anlcITa  hawiba-haw_ba

Allah dengan  adil,  dan  dincapkan,  'Segala plyi  bagi Allah,  Tuhan
semesf¢  a/am'. "  Hendaknya kita berieladan  dengan  ayat  ini,  yakni
memulal     setiap    pekeriaan    dengan    lafach    ,4JftamdciJz.//a%     dan

"enutapnya,denganAlhamdulillah..

Ada yang mengatakan,  ndapun perkataan:  as.( ;; ,fi, iflt
`.Segala  plyi  bagi  Allah,  Tuhan  semesta  alam,"  aidalch pef[k;atann

Malaikat. Dengan demikian, pujian ini dilontarkan para Malaikat atas
keadilan dan kaputusan Allah SWT.

Diriwayatkan  dari  hadits  Ibnu  Umar  RA  bahwa  Rasulullah

SAW  membaca  di  atas  mimbar  althir  dari  sural  Az-Zumar  dan
mimbar yang dinaiki beliau bergerak dua kali.

1°77 Qs. A| An`aam [6]:  1.



SURAHG-IR



SURAH GHAAFIR

Dinamakan juga  surah  AI  Mu'min,  dan  bergelar  surah  af-
7%ztcf/  (surch  panjang).  Surah  maife.yaA  (surah  yang  diturunkan  di

Makkah), sebagainana yang dikatakan AI Hasan, Atha`, Ikrimah dan
Jabir RA.

Diriwayatkan    dari    AI    Hasan,    "a[eseluruhannya    surah
makkiyah) kecndi froan-Nya;.  6}5>3 ±==e> €±f4   "Dan, bertasbihlah
sertrya    memzt/.I.    TztAa#7«%."    Sebab,    perintah    shalat    ditunmkan

kemudian di Madinch.

Ibnu Abbas RA dan Qatadah berkata, "aceseluruhannya surah
maife.yaA) kecuali dua ayat, dan keduanya adalah:  ~j, 6J+±. <±jf

ful  ¢1!1'.    .`lyaitu)   orang-orang  yang  memperdebatkan   ayat-ayat
4//aft," dan ayat setelahnya.

Ayat    keseluruhamya    beljumlah    85     ayat.     Ada    yang
bexpendapat, 82 ayat.

Di  dalam  A4lus#c[d j4d-Darz.]#z.,  dia  berkata,  "Ja`far  bin  Aun

menceritakan kepada kami,  dari  Mis`ar,  dari  Sa`ad bin  Ibrahim  dia

berkata,  "Semua surah yang dimulai  dengan ayat HclcI Mz.I.in  disebut

juga surah a/ `arz.isaA (surah yang mencengan8kan).

Diriwayatkan dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,



OTJO,:,a:3*,i,
``Serrma  surah yang  dimulai  dengan  ayat  Haa  Miim  adalah

hiasankeindahanA|Qii:r`an."\Ur'8

Diriwayatkan   dari   Ibnu   Mas`ud   RA   malma   senada.   AI
]auhari'°79 dan Abu Ubaidch berkata, "(surah) ,4afu Had Mz.I.7" adalali

surah tembok pertahanan AI Qur` an."

Ibnu  Mas`ud  RA  berkata,  "(surah)  4aJcl  Haa  "I.I.in  adalah
hiasan keindahan AI Qur`an."

AI Falra` berkata, "Itu seperti perkataan Anda j4a/wrfu/acm dan

4a/" /«/cza!72 aceluarga fulan dan keluarga fulan), seakan semua surah

dinisbatkan kepada Haa Mz.I.in. AI Kutnait berkata:

Kani dapati untuk kamu pada Aalu Haa Miin

Sebuah ayat, sebagian dari kita menakwilkannya menjaga dan
mensucikan\Ow

Abu      Ubaidch      berkata,      "Demikianlah,      AI      Amawi
meriwayatkannya  dengan  z¢z.  (mzt `zz'b).  Abu  Amr meriwayatkannya

dengan ra ` (7#ef `rz.A) yang bermakna yang fasih. gzira `aA mayoritas .4/

Ha!waamz.I.in  bukanlal  badan  dari  qira`ah  orangrorang  Arab.  Abu

1078  Disebutkan As-Suyuthi  di  dalam Jaml.' .4/ Kabl.r (2/132)  dari  riwayat  Abu

Nu`aim  dan jalur  riwayatnya.  IR.  Ad-Dailami  dari  Ams.  Di  dalam /amz.' i4sA-
SAagAz.r   dengan   nomor   hadits   3851   dari   riwayat   Abu   Asy-Syailch   di   dalam
pembahasan tentang Pahala dari Anas RA. IR. AI Hahim di dalam .4/ Musf¢drck
dari   Ibnu   Mas`ud   secara   maefg#%/   Imam   As-Suyuthi   nrenilainya   hasan.   A/
fJawaamz.z.in artinya semun surah yang diawali dengan lafach Haamz'z.in.  Arti kata-
ka#7#i'ibh?|y.S#£%##:Fo7i.asanAIQu`an.

'°8° Bait syair ini terdapat di dalam j4/ Has);twz.}Jaf wa j4J KI.fab (2/28),  di dalam

Mdyaz AI Qur`an (2l\9S) ham AI Bahr AI Muhith (71446) dan Ash~Shihhah dan Al-
Lisan (endi.. hamama).



Ubaidah berkata, "J4/ j7¢wa!clmz.i.in adalah nama surah-surah di dalam

AIQur`andengantanpaqiyas."AbuUbaidahbersyair:

DandenganHawaamiimyangberjumlahdywh\°8\

Abu   Ubaidah   berkata,   "Lebih   baik   menyatakan   bentuk

pluralnyademikian:dzawaaf%J7aa"I.I.in(yangmemilikiHaamiim)."

Diriwayatkan   bahwa   Rasulullah   SAW   bersabda,   "Sef!.ap

sesuatu mempunyai buck dan buah AI Q|ir`an adalch dzowaat Haa
Miim. Surah-surch tersebut adalch tanan-taman kebatkan yang rtyou
subur  dan  bertangga.  Siapa  yang  berkenan  nark ke  tanan-taman
surgahendahichmembacasurchAIHowaamitm."`an

Rasulullah  SAW juga bersabda,  "Pemisa/¢n j4J Zram/c!amz.I.nre

di dalam AI Qur`an layaknya warma-warma pada bdyu. " TLednehedi:ts

ini disebutkan Ats-Tsa`1abi.

Abu  Ubaid  berkata,  "Hajjaj  bin  Muhammad  menceritakan
kapada  saya,   dari  Abu  Ma`syar,  dari  Muhammad  bin  Qals,  dia
berkata:   Seorang  lelaki  bermimpi  melihat  tujth  gadis  belia  yang
cantik-cantik mengenakan pakaian indch.  Dia berkata,  Untuk  siapa
kalian  semua ini,  semoga AIlch memberkati kalian  semua.' Mereka
berkata, Kami dipersembahkan bad siapa saja yang membaca surah
AIHowaamiim'."

\°8\ Batt seheL-ya beltryi..  Dan dengap  Thavygqsiim yang. Perf umla`h  tiga.

Sy#2P£:dingtd¥|:e:dr[::Ldi:q#a£S5fr;S„#mfreg„#a£,.isoat#|:::a#/akr`a„
adaJaft  AJ  JJawaaml.I.in."  Disebutkan  Ibnu  Katsir  di  dalan  perfuahasan  tentang
Tafsinya(4/69),danAIAlusididalamRWA.4/Ma`a#!.(7/432).



diSi,fi.->
Firman AIlah :

+>6jt!fif;36©#.ij¥±¢i9fiidr,9fsj-fl#'©+
j3±.G©4£{,4j`#y€!'d`\9~y'ieefG39gj.i+.±±±jt
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``Haa Miim. Diturunkan kitab ini (AI Qur`an) dart Allah yang

Maha Perkasa lagi Maha mengctahui. Maha mengampuni dosa dan
menerima taubat lagi keras hukuman-Nya, yang mempunyal

karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selaln Dia. Hanya
kepada-Nyalah kembali (semua mckhiuk). Tidak ada yang

memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang
kofir. Karena itu janganlah pulang batik mereka dengan bebas dart

suatu kota ke kota yang lalre memperdayakan kamu."

(Qs. Ghaafir [40]: 14)

Fiman  AIlah  SWT,   i-    "Haa  Mz.i.in."  Ulana  berselisih

pendapat   tentang   maknanya.   Ildimah   berkata:   Rasulullah   SAW
berszhoda., "Haa Miim adalah na[ma dari nama-nama Allah SWT, dan
dia adalah kunci-kunci pembuka perbendaharaan Tuhanmu. ''\°83 Tbun
Abbas RA berkata, " F-   adalch nana AIlch yang agung." Dari Ibnu

t°83  Disebutkan  Ibnu  Katsir  di  dalam kitab  tafsimya  (4/66)  dengan  kenyataan

bchwa perkataan itu adalah sebuah penafsiran.



Abbas RAjuga, "jl  '4/I/£cla" jza,' dan  i   'jJaa Mz.I.in,' serta =j
'73c"7!' adalch huruf i4r-Rclfoma!a7! yang texputus."

Dari  Ibnu  Abbas  RA  juga,  `Nana  dari  nana-nana  Allah
SWT. Dia bersumpah dengan nana-nana tersebut."

Qatadch  berkata,   "Itu   adalah   nana   dari   nana-nana   AI
Qur`an." Mujahid berkata, `Pembuka surah."

Atha`  AI Kharasani berkata, "4/ ZJcl ` (dari Hcza Mz.I.in)  adalah

pe"rdwha. "ar[[arINyaL Hamiid,  hanaan,  haliim,  hakiim.  Aidapiun Miim
a!dalch  pembulra  r\:an[ia=INyal  Malik,   majiid.   mannaan,   mutahabbir,

"asfo¢wwI.r.  Hal itu  dipahami  dari  apa `yang diriwayatkan Anas RA

bchwaseorangpendudckArabpedalamanbertanyakapadaRasulullah
SAW, "Apa itu  i   'Hfla „z.I.in,' kami tidak mengetahuinya di dalam
bahasa kami." Rasulullah SAW bersabda,  "Pe77„w/acz7! #ama-Nycz dr7i

pembuha sebuah surah.""
Adh-Dhahhak    dan    AI    RIsa`i    berkata,    "Artinya,    telali

diputuskan  apa  yang  telah  teljadi.  Seakan  hendalk memberi  isyarat
dengan mengeja Hclcl Mz.i.in adalah bahwa lafazh ini berubah menjadi
JJcimma, dengan foa ` dfoammafa dan ml.I.in tasydid bermakna diputuskan

dan teljadi. Ka`ab bin Malik berkata:

Ketika kant mekyumpal mereha dan penggilingan memutc[ri hand

Dan tidak ada bagi sebuch wrusan yang telch diputuskan-Nya

Qlammchullch),penecch.

Dari Ka`ab bin Malik pula:  ZJ«7»ma amrzt//aA,  yaitu, urusan-

Nya mendekat, sebagaimana yang dikatakan seorang penyai.r:

Telch dekat rfuunma) ha[riku, maha sekelompok ora[ng bergembira

]°84 Disebutkan  oleh  Abu  Hayyan  di  dalam ,4J Ba4r  (7/449),  Ibnu  Athiyab di

Gala.[n AI Muharrar Al "dyiz {141112).



Koum yang bersama mereka lalal dan tidur.

Makna   senada,   mengapa   dikatckan  i4/  Hwmma   ®enyakit
demam),  sebab penyakit tersebut mendekatkan penderitanya kapada
kematian. Dan, makna yang dikehendalri dalam ayat ini adalch telah
dekat    pertolongan    Allah    SWT    kapada    para    wali-Nya    serta

pembalasan-Nya kepada para musuh-Nya sebagaimana pada peristiwa
Badar.

Ada yang berpendapat, hunif-huruf ejaan. AI Jarami berkata,
"Oleh  sebab  terbaca  sukun,  dan menjadi  sebuah  ejaan.  Jika huruf-

hurLif ini  dijadikan  nana  sebuah  surah,  maka  ia  menjadi  m« `rab

(menedma  perubahan  alchir  harakat),   dan  Anda  berkata:   ga7.cz 'f2f
J7aama, dengan »asAab. Scorang penyair berkata:

Mengingatkanha Haanitm dan tombak menusuk

Maha mari membaca Haamiima sebelun maju.I 085

Isa bin Umar Ats-Tsaqafi membacanya, Haama dengan mz.I.in

/zzZAaA dengan makna z.grcz ` Haama! ®acalch Had Mz.I.7») dengan alasan
bertemunya dua sukun.

Ibnu  Abi  Ishak  dan  Abu  As-Sammal  membacanya  dengan
mz.I.in faczs7iaA.  gz.ra `a!A  I.moo/a!A  (menjadikan vokal  z.  terdengar e)  dan

mz.z.in hasraA teljadi disebabkan bertemunya dua sukun,  atau sebagai

lafch sunpah (gc!sm).

Abu  Ja`far  membacanya  dengan  memisahkan  Aa `  dan  mz.z.in.

Ulana  lain menyanibungnya.  Demikian pula pada  j=5   JL.  Abu
Amr, Abu Bakar, hamzal, AI Kisa`i, ulama khalaf dan Ibnu Dzakwan

L°85 Para penukil berbeda pendapat yang tajam tentang nana pemilik syair ini. Lih.

di  dalam Fa!fA .4/ Barz.  (8/425,  426).  Ath-Thabari menjadikamya dalil penguat di
dalam kitab  tafsimya  (24/26),  dan Ibnu Katsir (7/117), „a/!/.ae .4J g!ir`a#  (2/193),
Toysir Ibnu Athiyah (14l\L2.), dan AI Bahr AI Muhith (7 /44®.



membacanya dengan I.mac/aft pada fea `.  Diriwayatkan dari Abu Amr

bchwa dia membaca antara dua qz.r¢ `afo "¢ffoc[ft foa ` dan i.ma!a/czfe fed `),

dan itu adalah gz.r¢ `aA Nafi`, Abu Ja`far dan Syaibah. Ulana lairmya

membacanya secara mac)/ba ` (memasukkan huruf pertama ke dalan
hurufkeduadanmemanjangkannya6harakat).

Mwafad:¥d=#[a?a:,E.i#.:#"¥;`:£'4a/;agfrd;'a"„:n#a"fr:'
Perrfua  Jagi  Mafra  mengefafrwl.. "  Boleh  menjadikan  lafazh   j±giv:
``Dz.f«rm»ha»," sebagai khabar bagi mwbf¢da ` yang ditiadakan. Yakni:

Haadza   (inI)    4Sff   3±;is     `.Kitab   yang   diturunhan."   Bo_let
menjadikan lafach  +   "Haa "I.I.in,"  sebagai  m%6f¢da` dan lafazh

j±giv:  "Dz.givrz/#ha#," khabamya. Dengan demikian maknanya: Bahwa
Allah   SWT   menurunkan   AI   Qur`an   dan  bukan  penukilan   atau

perkataan yang dibuat-buat.

Fiman AIlah SWT, g®-i }.i t±j{+>6j Jftj,6   "Mafra
mengampunidosadanmenerimatoubatlagikerashaklanan-Nya."AI
Fara` I 086 berkata, "Menj adikan lafazh-lafazh tersebut layaknya #a `af,
sebab,  lafazh-lafrfuya  dikenal  (rna `rz/aft/  hakikatnya  walau  pun
berbentuk   »afa.raA   zhahimya   a]entuk   lafach   yang   menunjukkan
hakikatnya tidck dikenal)."

Az-Zujaj   berkata,   "Larch-lafazh   tersebut   terbaca   hasrafa
sebagai bad¢/ ®engganti). "

]in-Nulhas     berkata,t°87      `Terkataan     yang     benar     dan

kesimpulan dari pembicaraan ini bahwa lafach-1afach:  +>6j Jft3?,6

±g)j\ `.Maha  mengampuni  dosa  dan  menerima  toubat,"  to?drTya
boleh  berlaku  sebagai  lafaali  rna `rz/¢fa  dengan  asumsi  berdasarkan

1°86 Lib. Ma'ami AJ gwr`an (3/5).
1087 Lib. /'rab AJ gwr`a" (4/26).



yang  lampau  keduanya  berlaku  sebagai  #a `a!f  (si fat).   Boleh  pula
dengan  asumsi  keduanya berlaku  bagi  kata kelja  nasa  datang  dan
faaa/, maka keduanya adalch lafazh Hafa.raft  dan tidak boleh sebagai

7fa`af,   tetapi,   faaLsraA   keduanya   berdasakan   lafazh   bade/.   Boleh

membacanya dengan »asAab sebagai Aaa/. Adapun lafach g\:i.t}.j£
"Ke7us    Azffofma»-Ny¢,"    adalch    lafazh    nakirah    dan    faczsrainya

dikarenakan bade/. "

Ibnu  Abbas  RA  berkata,   Jff j,6    "MaAa  mengrmp"»z.
dasa," adalch bagi yang berkata "/aa z./aaAa I.//a i4//aA" dan t2jtdT>6j
"Dan menerima taubat," balg yan8bedfalde "laa ilaaha illa Alla7i' dan

g\:j-i }.j£   "Kerus Arfu.7»a»-Jvy¢," bad siapa yang belum berkata
"laa ilaaha illa Allahi' .

Tsabit  AI  Bunani  berkata,  "Saya pergi  menuju  perkemahan
Mush`ab bin Az-Zubair di tempat yang tidek dilalui hewan kendaraan.
Mush`ab bin Az-Zubair membaca  ;:;=lff ,4fi{ i, tJsj-i i:;i:' © +

ffl  'Haa Miim. Ditunzmkan kita; Jni (AI Qur-`an)  dari Allah ydmg
Maha  Perhasa  lagi  Maha  mengetahui.`  Ldr"  seoran8  pengendala,
berlalu didekatku, dan saya membaca:  tf j}f33T6    'MaAa meJfgr7»p"»z.

dasa.' Lelaki itu berkata, Katakanlah, wahal Maha Pengampun dosa,
ampunilah  dosaku.'  Ketika  saya berkata,  t£[Elf }>6L')`  'Da»  7»e#erz.rna

fclwbaf.'   Dia  berkata,   'Katakanlah,   wahai   Maha  Penerima  taubat,

terimalah   taubatku.I   Ketika   saya   berkata,   g\=j.t  i.+i     'Keras
fewhama7®-Ivya. ' Dia berkata,  'Katakanlch, wahai yang keras  siksanya,

ampunilah  aku.'  Ketika  saya berkata    ;i;13f c;    'ycz#g  7»emp«72)/czz.

harzt7€z.a!. '  Dia berkata,  'Wahai  yang memiliki  anugerah,  anugerahilch

aku   dengan  kebaikan.'   Maka  saya  ban8kit   dan  pandangan   saya
menjelajch ke kanan dan ke kiri, tetapi, saya tidak melihat siapa pun."



Ulana  ahli  isyarat  berkata,  Jfif j3\6    "M¢Aa  me#gampw#z.
dasa,"  adalah  keutanaan-Nya.  t2ji +>6j  "Dare  me%erl.rna  fawbaf,"

=::]da£,i=i£;¥.yai=£,d=£¥.ti?-#¥~"¥efl:.:Sdrfr#fr::";yIvay„a;a?rafr[achfr
disembah)    selain   Dia.    Hanya   kepada-Nyalah   kenbali   (semun
made/w*J, " secara bersendirian.

Diriwayatkan   dari   Umar  bin  Khaththab   RA,   bahwa   dia
mencari  seorang  lelaki  yang  temperamental  dari  penduduk  Syam.
Dikatckan kapada Umar RA,  "Kamu mencari pemabuk itu?" Umar
RA berkata kapada sekretarisnya, "Tulislah sapucuk surat, dari Umar
kepwh seseoramg. TsinryiL:.  Keselamatan  bagimu.  Saya  memlyi  Allah

SVI untuknou, yang tidak ada twhan selain Dia. Deng??.na:Tra:Allah

y£¥f;#a~:,e£+;t%£a£.,£±.;£:;;i,Le{£;f£#;,##j=a£:

Maha Perkasa lagi Maha Mengetchwi. Maha menganpu;nd dosa dan
menerima toubat lagi keras hakunan-Nya, yang mempunyai karmia.
Tiada  Tuhan  (yang  berhak  dise:mbah)  selaln  Dia.  Hanya  kapada~
Nyalah  kembali  (semua  makhluk)."  Sehelth  "eITNI"p  sNIa:rtya  di
berkata kepada utusannya,  "Jangan  kanu bed  surat  ini  kepadanya
kecuali saat dia sadar." Umar RA melazimkan dirinya sendiri untuk
mendoakarmya agar ber[aubat. Ketika lelaki itu menerima surat Umar
RA dan membacanya, dia berkata, "AIlali SWT telch beljanji untuk
mengampuniku,    dan   memperingatkanku   dengan   ancanan-Nya."
Lelalri    itu    terus    membacanya    dan    menangis.    Akhimya    dia
meninggalkan kebiasaannya dan bertaubat.  Ketika berita tentangnya
ini  sampai kepeda Umar RA,  dia berkata,  `Demikianlah hendaknya
kalian berbuat kapada seseorang yang tersesat perbuatannya. Tahanlah
dia   dari   terus-menerus   melakukan   perbuatan   dosa   tersebut   dan



berdoalah kapada AIlah SWT agar dia bertaubat dan jangan menjadi

penolong syetan."

hafazh  g[;lt   "f¢zldrf," bisa berupa mashdar dari kata kerja
f¢aha -yaf"«b% - f¢"6aa. Bisa pula berupa bentuk plural dari f¢zfbaA,
saperti  dazfmaA  -  dazfm  arekekalan)  dan   `azmaA  -  `azm  Oak  dan
kewajiban).    Makna    senada    dipahami    dari    perkataan    scorang

penyairlo88:

Reda sebeutar dan menyala seberttar.

Boleh  pula  lafazh  af-ra«b  belmakna  af-razfbaA.   Abu  AI
Abbas   berkata,   `Hati   saya  berkata,   ia   adalah   masAdrr,   yakni:
Menerina perbuatan  ini  (yakni  taubat).  Saperti jika  Anda berkata,
"gaaJa Paw/aa ®erkata -sebuah-perkataan). Jika berbentuk plural,

maka maknanya adalah }iagba/zf af-fawbaaf (menerima taubat).

I;J3f C3    "ya»g  "empzfny¢z.  her"»z.a,"  atas  dasar  sebagai
bada/ dan #a `czf,  sebab, ia lafach ma`rifah (definitiD. Asal makna af-

77!a#/ adalch clJ J# `aam wa a/ Fad%/ (hikmat dan kelebihan). Makna

senada:  .4//aAetmma  fA#/   `a/az.7zaa,   yakni  berilch  kani  nikmat  dan

kelebihan.

Ibnu   Abbas   RA,   berkata,   ;i;laf  G3     "ya7!g   mempwnya].
ha"»z.a,"  bermalma  drz.  a»-7fz. `am  (yang  mempunyai  nikmat  yang

banyck)."

t°88 Penyair tersebut adalah .4/ gafAaamz..  Sysir pendukung ini adalah bagian dari

syainya  yang  terdapat  di  dalam  qasidahnya  pada  Dz.wa»-nya  hal.   34.  Bagian
pertengahamya berbunyi :

Berhen:ti sebeham bexpisch, hal anjing halan
Syair selen8kapnya :

Kant sepeTti pembakar yang membakar bambu
Reda sebeutar dan menyala sebenlar.



Mu].ahid berkata, "Maknanya, dzz. a/ gfa¢#z.I. wcz as-sa `afe (yang

mempunyai  kekayaan  dan keluasan)." Malma  senada dipahani  dari

?€ i;i)   "Dan,  siapa di antara karmfiman-Nya:  # #,
(orang  merdeha)   yang  tidak  ouku:p perbeldyaannya."89  ¥alhi,
kekayaan dan kelapangan.

Dari  Ibnu  Abbas  RA  juga,  ;i;13t  G3    "y¢#g  mexp#n);az.

ha7"#g.a,"  bemakna  Dzat  yang  Maha  Kaya  bagi  siapa  yang  tidck
berucap kalimat /aa I.Jafaa I.JJa j4JJaft   (tidak ada tuhan selain AIlch). "

Ikrimah berkata,  ";i;lff J;3    "yang mexpci#}Jaz. harw#r.a," bermakna
dzz. a/ ma»»z. (anugeral)."

AI  Jauhari  berkata]°9°,  "4f-JThac.J  dengan /affrafr   adalah  aJ

mannu (i"ngerdi). D[katahan.. Thaala  `alaihi dan tathawwala  `alaihi

yakhi seseorang yang memperoleh anugerch."

Muhammad bin Ka`ab berkata, !|;lff c;    "ya#g me7»pzt")/¢z.
ke"#z.a,"   bermakna   dzz.   aJ  /¢dw   (mempunyai   kelebihan)."   AI
Mawardit°9] berkata,  `_Perbedaan antara a/ ma!#7Iw dan aJ/adfa/ adalah

bahwa a/ ]#a!##w  adalah maaf dari dosa. ,4J Fadfa/ adalah pemberian

kapada orang-orang yang tidak punya. .4ffa-77iaw/ berasal dari lafain

affl-Z%wwJ,  seckan  nikmat-Nya berlaku panjang  kepada hamba-Nya.

Ada  yang  be]pendapat,   sebab   lamanya  nasa  menerima  nikmat
tersebut.

i+Si *\fS:rf u,'f l^,'q   ``Itada Tuhan (yang berhak disembch)
selcin Dia. Hanya kepada-Nyalah kenbali (sem:ua mckhluk)." Yckni,
tempat untuk kembali.

::S#§-A¥i#£4A]:(2/51.755).
[°9! Lib. ra/s].r 4/ Mawardi. (5/142).



Fiman AIlch SWT, fej`}`t j~! #f 5f.\€ ~j~ jjf£. a    "rl.da!fr
ada  yang  memperdebatkan  tentang  ayat-ayat  Allah."   AI:1ch  S;;WT

mencap orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat-Nya dengan cap
kafir.  Memperdebatkan  yang  dinaksudkan  di  sini  ndalah  berdebat

yang batil dengan mencela isi  ayat AI Qur`an, mendebat kebenaran
dan memadamkan cahaya Allah SWT. Pemyataan ini dapat dipahami
dari  firman-Nya:  Sii ± L±q, d¥.`t  Sj:i:i    "Da„  mereha
membantch dengan (alasan) yang batil untuk melenyapkan kebenaran
de#gr# yang bafI./ I.fw."]°92 Adapun perdebatan pada ayat-ayat Allah

untuk menj elaskan kerancuannya, menguraikan kegelapan malmanya,
dan mempertimban8kan isfz.nbaf ®enggalian) hukum yang ditelurkan
orang-orang berilmu, serta menolak pendapat orang-orang sesat yang
sengaja  menyesatkan  makna  ayat-ayatnya  dan  menganggap  salali
sebuch ayat AI Qur`an, maka semua adalah sebuah jihad yang mulia
dan agung di sisi Allah SWT.

Pembchasan  tentang  ihi  telah  dilakukan  sebelumnya  secara
menyelurth pada surah AI Baqarah pada fiman-Nya:    Gj'{j£;J< ¢i
--,>jj a, 'r=5!S.A.€S£   ..Apahah hamu tidak memperhatikan orang yang

mendebatlbrahimtentangTuhannya(Allah)."\Ov3
'E£:;i:if e  ..Karena itu janganlah in.g':perdg.I,ahan kamu. " Aida

yang  rme"bacanya,  "f alaa  yaghurrukd"\°94.
mereha cJc»grz» bedas, " yakni aktivitas mereka,

"Pulang  balik

fl5t\.   „Dart suatu
#ofa fe fof& )/&7zg /az.». " Sesungguhnya Aku tidck melalaikan mereka,

tetapi, akan mengazab mereka.

;¥%:If`§!£au?'#y:£];2;„8;afa»dengan]dghandanr"alfoafaadelchqzra`aA
tidalc  m#fzzwaa#.r.  Ini  bahasa  Bani  Tamim.  Zaid  bin  All  dan  Ubaid  bin  Umair
melhoacanya seperti itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam i4/ Ba!Ar i4/ A/«Az.fA
(7/449).



Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Maksudnya  adalch  perdagangan

orang-orangmusyrikitudariMakkahkeSyandankeYanan."

Ada yang bexpendapat, "/aa };agferwrfa" artinya j anganlah apa-

apa   yang   mereka   miliki   berupa   rezeki   dan   kelapangan   hidup
memperdayakan  kamu,  sebab,  itu  semua  adalah  kenikmatan  yang
terbatas di dunia.

Az-Zujaj   bexpendapat,   "haa  )/agfo"rha"   artinya  janganlah

keselamatan mereka memperdayakan kanu padchal mereka itu kafir,
balasan akhir mereka adalah kebinasaan."

Abu A1 `Aliyah berkata, `Dua ayat yang merupakan ancaman
orang-orang  yang  memperdebatkan  ayat-ayat  Allah

Sjf Y€! a( g6.\£ ~j~ jji2. G

1095

terkeras  bagi
SWT  dengan  batil.  Fiman-Nya:
"Tidck  ado  yang  menperdebathan  tenta,ng  ayat-ayat  AIlch,"  dan

fiman-Nya: ,ngrp,¢d: t#.i a,i:;£==:i 6.f{ 6£j  "Dan, sestt#ggrfrnya
orang-orang ya;g berselisih tentang (kebenaran) AI kital):#, benar-
benardalanpenyinpanganyangjouh(darikebenaran).

1095 Qs. A| Baqarah [2]:  176.



Firman AIIah :

#jij±asjLefaf+,6ji<dy.tjei3j#j:tl=±frfjl`tsgii,tLfaq,ur.`t.¢#j:9£J:tife!+F±,
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" Sebelum mereha, kaum Nuh dan golongan-golongan yang

bersekutu sesudah mereka teLah mendustakan (Rasul) darl tiap-tiap
umat telch merencana:ken mako[r terhadap Rasul mereka untuk

menowannya dan mereka membantah dengan (alasan) yang batil
untuk melenyapkan kebenaran dengan yang battl itu; karena ifu

aku adrab mereka. Maka, betapa (pedihnya) azab-Ku?. Dan,
dem{kinlch telah pasti berlaku ketctapan adzab Tuhanmu terhadap
orang-orang kofir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni
neraha Malalkat-malalkat yang memikul 'Arsy dan Malalkat yang
berada di sekdilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereha
beriman kepada-Nya serta memintakan anpun bagi orang-orang

yang beriman (seraya mengucapkan): 'Ya Tuhan Kami, rahmat dan
ilmu Engkou mdiputi segala sesuatu, maka beril,ah ampunan



kepada orang-orang yang bertaubat dan mengihati jalan Engkau
dan peliharalah mereka dart siksaan neraka yang menyala-nyala.
Ya Tuhan Kant, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn

yang telah Engkau janjtkan kepada mereka dan orang-orang yang
shalth di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan
katurunan mereka semuQL. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha

Perkasa lagi Maha BijaksantL Dan, pdiharalah mereka dart

¢alasan) kejahatan. Dan, orang-orang yang Engkau peLthara dart
®embalasan) kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya Enghau
telah menganugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan

]J¢Hg bes¢r'. " (Qs. Ghaarlr [40] : 5-9)

FimanAllahSWT,ei23jf{j3=+i="Sebe/«mmereha,
ha#m  jv#%   fe/aft   me#dasfczha7!. "   Berdasarkan   asumsi   sekelompok

orang    dalan    lafach    berbentuk    mu'annats,    maka    maknanya,
mendustakan  para  Rasul;   hafai+  tr,  +!=:fy.fj     "Dan  go/o»gr»-

golongan  yang  bersehatu  sesudah  mereha."  Yalwi,  \urrrmat  yang
berseberangan    keyakinan    dengan    para    Nabinya    dan    secara

::[::::kseTe::y¥¥££[~e;L£>T;,,mj±un±3T:.=a:dfz:=
tiap unat telch merencanakan makar terhadap Rasul mereka untuk
me#awa„#);a!,"  yakni  untuk  memenjarckan  mereka  serta  menyiksa
mereka.1096

Qatadah dan As-Suddi berkata, `Untuk membunuh mereka. t°97
[4/ i4ftdzzf  (mengambil)  bemialma  a/ JE/aaA ®embinasaan).  Seperti

fiman-Nya:  #  6\£  Ji£ ]#j:i £   "Kemzfdz-a# aha odzab
]°96 Perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Qutail)ah, sebagaimana yang disebutkan

di dalan ra/sir .4/ "award]. (5/143).
1097 Al Mawardi, Jbid.



mereha, maha aihatlch) bagatmana besarnya kebencian-Ku (kepada
7"ereha   I.fw/. "]°98   0rang-orang  Arab  menyebut  cz/   `asz.I.r  (tchanan)

dengan a/ `a4faz.I.dz (yang diambil), sebab, dia ditahan untck dibunuh."

Quthrub mendendan9kan syair seorang penyair:

Bisa jadi kalian mengambilha hanya unluk membunuhku, maka
berapa banyak

Orang-orang yang mengambilku sebenarnya menginginkan
keabadianku\099

Tentang waktu, kapan mereka itu menculik para rasul-Nya ?da
dua  pendapat.   Perftzma,   ketika  rasul-Nya  berdoa  untuk  mereka.
Ked"a, ketika adzab ditinpakan kapada mereka.

Sit ,i L=j?, ar-`t Si:;:i   `.Da»,  mereha  memba#f¢A
dengan  (alasan)  yang  batil  untuk  melenyapkan  kebenaran  dengan

);any baf]./ I.fw," yakni,  /I.)/#zz.I./w#  (menyin8kirkan) kebenaran.  Makna
senada,  perkataan:  mafacla7!w  daAdfez.#  yalmi  maz/agafa  tempat  licin

menjatuhkan.   Dan,   a/   ba¢ffaz./   acebatilan)   adalah   daafaidfa   (yang

menggelincirkan),  sebab  kebatilan  itu  membuat  kebenaran  itu  licin
sehingga tidak menetap.

Yahya  bin   Salam  berkata,   "Mereka  mendebat  para  Nabi
saputar   kesyirikan   dengan   maksud   membatalkan   keimanan."L]°°
•i;i.rfif e  "Karena  itu  aku  adzab  mereha,"  =ke, 'Li# `S   "Maka,

befapr @edz.fa#}JaiJ czzab-Kw.?" yakni, akibat yang ditedma oleh ummat

yang     mendustakan.     Mendustakan     bermakna,     mereka     tidak
membenarkan apa yang dibawa Rasul-Nya.

::3:t£LHiradi±2t#;tdidaianra/s""Mawrd"5/143):
Siapa yang mengambil, tidak mengambil kepada kekekalan dan di dcham AI Bahr

J"lquco"A'.tfiif7£9?.ahyadisebutkano|ehA|Mawardididalantofsinya(5/144).



Fiman  AIlch  SWT,   c=£= di,`'±rj   "Da»,  demz.kz.a»/aA  fe/cfr

pasr}.  berJaha,"  yakni  wajabaf  (wajib)  dan  /az!.maf  (lazim).  Diambil
dari  lafiin  a/  Aag,  sebab,  kebenaran  itu  lazim  adanya;  €};.u' £{F
"KefefclpcI#   adz¢b   r#faa#m#. "  hi  gl+a`afa   mayoritas  ulama  yaitu

dalan bentck tunggal. Nafi` dan Ibnu Amir membacanya "fa/z.maafzf"
dalarn bentlk plural.t]°'  f#:i i3JfrSjtG   "rerAadap ora»g-orang
hafir,    sesungguhnya    mereha    adalah."    AI    Akh:Say    berkata.,
"/I. 'a»urAz„  a[arena sesungguhnya mereka)  dan bz-'a»»aAzfm  (sebab

sesungguhnya mereka)." Az-Zuj aj berkata, "Boleh meng-haraft-kan
AamzaA  pada  lafach   `an#aA%m   (menjadi   `z.»»aAz/in)."  261  `=_:£ji
"Pe»gfezf#z.   »e7qha. "  Yakni,   disiksa  dengan   api.   Sampai   di   sini,

perkataanselesal.Kemudiandimulal:6|+;±..'al`¥6'±jJLP-t6j2&j\'
lj;:\'. 'O.fi 'o±t3=r; -g±, 'bst£.6 F±; i;=±>  "Mal_ai_¥t-malaiTt ya.nE
memikul  'Arsy dan Malalkat yahg berada di sekelilingnya bertasbth
memlyi Tuhannya dan mereka beriman kapada-Nya serta menintckan
ampunbagiorang-orangyangberiman."

Diriwayatkan bahwa, kaki-kahi Malaikat pengusung `Arsy itu
men8hujan  pada  bagian  paling  bawah  bumi  dan  kapala  mereka
menyentth  `Arsy.  Mereka  khusyuk  tidak  mengangkat  pandangan
mereka.  Mereka  adalah  Malaikat  terbaik  dan  temulia  dari  selun]h
Malaikat.    Di    dalam    sebuah    hadits    disebutkan:    "4//aft    Swr
memerintahkan   semua   Maldrkat  `hendaknya   mengucapkan   salam
kepade para  Malaikat  pengusung  `Arsy  di waktu pagi  dan  pctang,
sebagaibentukpenghormatanterhadapmereha."\\°2

Dikatakan:  AIlah SWT mencipta Arsy dengan permata hijau.

Di  antara dua tiangnya dari  tiang-tiangnya terbentang  sebuah ruang

]ro`    g!.r4`aA   Nafi`    dan   Ibnu   Andr   (haJ!.mclaf)    adalch   gz.ra`a4   "wfawazz.r,

Se?[afaD¥ufada£:£:::LEyfli?ri6£Z#%y:bha:i:iL.ya(3/36i).



yang luas yang dapat dilalui oleh seekor bunmg yang tercepat selama
80.000 tahun.

Ada yang berpendapat, di sekitar `Arsy terdapat 70 ribu shaf

Malaikat,  mereka  berputar  mengelilingi  `Arsy  seraya  bertahlil  dan
bertakbir.  Di  belakangnya  terdapat  70  ribu  shaf Malaikat,  mereka
berdiri  dan  meletakkan  kedua  tangannya  pada  pundaknya.  Mereka
mengangkat s:unla, tahlil (la ilaha illallah) dan takbir (A1:lal" alfroar).

Dibelakangnya   lagi   terdapat    100   ribu   shaf   Malaikat,   mereka
meletakkan tangan kanan mereka pada tangan kirinya. Setiap mereka
bertasbih,  dan  setiap  tasbih  mereka berbeda  dengan  kalimat  tasbih
sahabatnya.

Ibnu    Abbas    RA    membacanya   4/    `Urs);    dengan     `az.#
dfeammaA.L]°3      Semua     pqudapat      ini      disebutkan      oleh      Az-

Zanakhsyari.1104

Ada   yang  belpendapat,   firman-Nya  ini   berkaitan   dengan
keberadaan  orang-orang  kafir,  sebab,  maknanya  -Bra/JaaAzf  a '/am-:
:fi!;;:;;6$5ffil 'bsg3.S   .`Malaikat-malaikat yang memikul 'Arsy dan
Malaikat  yang  berada  di  sekelilingnya,"  (±rfu)  "e;rhoers"K:ar+  dan
mensucikan nana Allah  SWT  dari  apa yang dikatakan oleh orang-
orang kafir;  !;:\:  a.j}, 6JS=±'6    "Serf¢  memz.»f¢fa»  amp"»  bag7.
o7i47.g-orz7ng  ya7zg  berz.ma7z. "  Yakni,   mereka  memintakan  ampun

kapada Allah SWT bagi orang-orang yang beriman tersebut.

Dan,   perkataan-perkataan   para   ulama   tafsir   menyebutkan
bahwa i4/  `4rry itu adalah sebuah singgasana dan singgasana tersebut
berupa  jasmani  kasar  yang  dapat  disentuh  yang  diciptakan  Allah

t]°3  gz.ra`aA  dengan  `az.»  dhammah (A/  `Uny!/  disebutkan oleh Ibnu Athiyah di

dalam j4/ "#Aa"ar ,4/ Jya/.ie (14/117), dan Abu Hayyan di dalam A/ BaAr (7/451)
daF,£'.i#,inkfk#ja;{;;3W6ai#;:.



SWT.   Dia  memerintalikan  para  Malaikat-Nya  untuk  mengusung
singgasana-Nya   tersebut.   Allah   SWT   juga   memerintahkan   para
Malaikat pengusung `Arsy agar beribadah mengagungkan-Nya dengan
berthawaf  mengelilind  `Arsy.  Hal  serupa  penciptaan-Nya  sebuah
Baitullah  di  bumi,   lalu  memerintahkan  hamba-hamba-Nya  untuk
berthawaf menyembah-Nya dengan cara mengelilinri Baltullah  dan
menj adikannya arah kiblat dalan shalat.

Ibnu  Thahman  meriwayatkan,  dari  Musa  bin  Uqbah,  dari
Muharrmad bin AI Muhkadir, dari Jabir bin Abdillch AI Anshari, dia
berkata:  Rasulullch  SAW  bersabda,  "Jzl.#ha#  afu  w"fwk  bercer]ta
tentang  Malalkat-malaikat  pengusung  `Arsy.  Jarak  antara  telinga
bagian bowchnya dengan pundaknya adalah pdyalanan sejawh 700
ftzfec4#. "  Disebutkan  oleh  AI  Baihaqi  dan  telah  dibahas  sebelumnya

pada tafsir surah AI Baqarch] 105 pada 4)/a!f ,4/ Kwrsi. seputar besanya
`iirsy dan bahwasanya `Arsy-Nya adalah makhluk-Nya yang terbesar.

Tsaur bin Yazid meriwayatkan, dari Khalid bin Ma`dan, dari
Ka`ab AI Ahbar, dia berkata, "Ketika AIlah SWT menciptckan Arsy,
dia berkata,  "Tidak  satu  malchluk pun yang diciptakan AIlch  SWT

yang lebih besar dariku." `Arsy bergetar, dan Allah SWT menciptakan
seekor ular yang berthawaf mengelilingi  `Arsy. Ular itu mempunyai
70.000  sayap.  Pada  setiap  sayap  terdapat  70.000  bulu.  Pada  setiap

bulu  70.000  wajah.  Pada  setiap  wajch  terdapat  70.000  mulut.  Pada
setiap  mulut  terdapat  70.000  lidah.  Pada  setiap  harinya keluar  dari
mulut-mulutnya kalimat-kalimat  tasbih  sebanyak jumlah  tetesan  air
hujan, jumlch  dedaunan  pepohonan,  jumlah  kerikil  dan  pasir,  dan

jumlah  hari-hari  dunia,  serta jumlah  Malaikat  semuanya.  Ular  itu

]]°5 Lih. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 255.



melin8kar melilit Arsy-Nya.  Saparuh tubuh  `Arsy tertutup ular yang
melilitnyatersebut."1106

Mujahid  berkata,  `Di  antara  lanrit  ke  tujuh  dan  `Arsy-Nya
terdapat 70.000 hijab.  Hijab  caliaya.  Hijab kegelapan.  Hijab cahaya
dan hijab kegelapan."

L€j   `Takni, seraya mereka berkata,  ;CS J±= ifej L¥j
gigs '-±==±3   'Ya  Tuhan  Kani,  rahmat  dan  ilmu  Enghau meliputi
segala sesuatu'. " Yalmi, wasi`ta rahmataka wa  `ilmaka kulla syal'in

(En8kau  meluaskan  rahmat-Mu  dan  Ilmu-Mu  atas  segala  sesuatu).
Ketika  kata  keria  diriwayatkan  kapada  ar-J{aAmaA   dan   a/   `J7m,

keduanya terbaca manshub sebagai tafsiran.    Sl: a.:jJ>je;G "Maha
berilah  c[mpunan  kepada  orang-orarig yang  bertoubat,"  yalmi  darn

±ff.:.-;?
an  mengihati  jalan

:)    "Dan  peliharalch
kesyirikan  dan  laku  dosa;   fry
E7eghazf,"  yalmi   agama  Islam;

mereha  dari  siksaan  neraha  yang  menyala-nyala,"  yalmi,  jawhhan

I.ilatan api itu dari mereka sehingga tidak membakar mereka.

Ibrahim   An-Nakha`i   berkata,    "Sahabat-sahabat   Abdullch
berkata,  bahwa para Malaikat itu  lebih baik dari  Ibnu AI  Kawwa'.
Para Malaikat itu memohonkan ampunan-Nya bagi makhluk di bumi.
Adapun Ibnu AI Kawwa' bersaksi atas kekafiran orang-orang kafir."

mrahim  berkata,   "Schabat-sahabat  Abdullch  juga  berkata,
tidak ada hijab antara doa Malaikat terhadap orang-orang yang selalu
men8hadapkan waj ahnya ke Kiblat."

Mutharif bin  Abdillch berkata,  "Kami  memahami  dari  teks
nahiah  (#asA  j4/  g#r`a")  bahwasanya  hamba  Allah  yang  paling
banyak  memberi  nasihat  adalch  Malaikat.  Kami  juga  memahami,

I `°6 Secara chahir perkataan ini adalah bagian dari perkataan-perkataan Isra'iliyat

yang banyak tersebar di dalam kitab-kitab tafsir.



hamba Allah  yang  paling menyesatkan  adalali  syetan."  Selanjutnya
diamembacakanayatini.1107

Yahya bin Mu`adz  Ar-Razi  berkata kapada para schabatnya
saputar  ayat  ini,   `Pahamilah  ayat  ini,  tidck  ada  surga  yang  lebih
diharapkan di dunia melainkan isi ayat tersebut. Jika scorang Malaikat
saj.a  memohonkan  ampunan  bad  orangrorang  beriman  semuanya,
maka doanya terkal]ulkan.  Bagaimana tidak,  sebab,  semua Malaikat
dan Malaikat pengusung `Arsy mendockan orang-orang beriman."

Khalaf bin Hisyam AI Bazzar AI Qari berkata, "Saya sedang
membaca AI  Qur`an di dekat Salim bin lsa.  Saat saya sampai pada
ayat:  lJ;\:  a;S}, €rfe'5   "...serJo memz.#toha» amp%» hagz. orang-
ora#g yang ber].ma#," dia menangis dan berkata, `Hai Khalaf, betapa
mulianya orang-orang yang beriman itu di hadapan Allah SWT, dia
tidur di atas kasumya dan Malaikat memohonkan ampunan-Nya untuk
mereka."

Fiman AIlah SWT, gj; j£;;{j;Sf5 Ejj  "ya rzfAa» Kamz.,
dan masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn. " Dirt:NIayalkkan balNIal

Umar bin Khaththab berkata kapada Ka`ab AI Ahbar, "Apa itu hakikat
surga `Adn?" Ka`ab AI Ahbar berkata, "Istana dari emas di surga yang
akan  dimasu]d   oleh  para  Nabi,   shiddiiq,  para  syahid  dan  para

Pkb*'{.\.\s°:riga###gn±osiha]a§bgnu#

sfta/I.A. "  Lafazh  "maH"  berada  pada  kedudukan  #czsfaab,  affta/ bagi

dhamir  Aa`  dan  mz.z.in  pada  fiman-Nya:   ;{i;Sf5    "Makswife»/aA
mereka."

't°7  Atsar  dari  Muththarif ini  disebutkan  Ibnu  Katsir  di  dalam kitab  tafsinya

(7/,:£2A.tgfbfs¥3Lfdi£:N`anin#Bffri{Z45#.,a„"gtrr`an(6/2o5).



I;i   "Da# or¢7!g-orcz#g );a7ig sfe¢/I.fo, " dengan beriman;
-=Sf;g +q±S*6 .i±S=); :±,  "Di antcITa bapak-bapak mereka, dan

istri-istri   mereha.   dan  keturunan   mereka  semua."  Tctaln  dltoaltras

sebelumnya pada tafsir surah Ar-Ra`d] t°9 semisal dengan dyat ini.

Sa`id bin Jubair berkata, "Seseorang masuk ke surga, dan dia
berkata,  rYa Tuhanku,  di nana ayahku, kckekku dan ibuku? dan di
nana  anakku  dan  cucuku?  dan di  mana istriku?'  Dijawab,  'Mgreka
tidak beranal  sebagaimana kanu beramal.'  Lelaki  tersebut berkata,
rYa   Tuhanku,   saya   beramal   untuk   diriku   dan   untuk   mereka.'

Dikatakan, 'Masukkan mereka ke surga." Kemudian Sa`id bin Jubair
membacakan ayat: i'al'i;=6;jJLP-t 6jfj±jf   "Ma/az.haf-rna/az.haf y¢»g
memikul  'Arsy  dan Malalkat yang berada di  sekelilingnya," bin:gga
kapada fiman-Nya: €g± c;i =j;±j'3j isff5 ij+g~[`£ 63   "Da»
orang-orang yang shalih  di  antara bapak-bapak mereka,  dan  istri-
z.sfrz. mereha,  d¢# 4efwr##a# mereha se"wa. ''] 1 10 Dekat dengan makna

ayatdiatasadalahayatberikutini:\£#f+£b#±i;j£€`6'fr'l:i.jfj
-FF;S F£   "Dan,  orang-orang yang beriman,  dan yang  anak ouou

mereka  mengihati  mereha  dalarn  keimanan,  kami  habungkan  anak
oucu mereha dengan mereka.""

Firman   AIlah   SWT,    €g\±;;=Jf  fro§5       ``Dan   pe/z.Aara/aA

mereka dari foalasan) kyahatan. " Qa:rfudch bedszrfu, `CYalmi waqihim

mac )Jaszf% `«Azfm, dan jagalch mereka dari apa yang membuat mereka

melakukankejahatan."

Ada  yang  berpendapat,  susunan  kalimat  sebenamya  adalal
wagz.Az.in  `adeaaba as-Sa)o;z. '¢ofz. (dan jagalah mereka dari  siksa yang

Ef~

11°9 Lib. Tafsir surah Ar-Ra`d, ayat 23.
]'t° Atsar dari  Sa`id bin Jubair disebutkan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsinya

t7J,i,2,2a§.Ath.Thur[52]:21.



jahat).  Merupakan  kata  kelja  perintah  dari  wa!gaa!faw  j4//aft  (Allah
menjaganya)   -)/¢gz.i.Az.-   wz.qaa)/czft   dengan   wa   hasraA.   Yakni;

ftajzfeafow, menj aganya.

•ai:>j ijs ,+gig. +\;;=1( e€ c*'j   "Dam,  oxa»g-oxa»g );a»g
Engkou pelihara dari  toembalasan)  kyahalan pada hari ifu, maka
sesungguhnya telah Engkou anugerahikan rchmat kepadanya," yckni
dengan   masuk   surga,   i#.( ±gr  3  a!:`Sj    "..dan   i.fw/4A
keme:riangan yang besar." Yalmi.. an-Nofaah al kabiirah aEef rn!enangan

yang besar).

Human Anah:

i±i.fr€d,f,#f,&tan'<jsc£.
C3;fj#iG±<i~C::;ij6©
r'£'l,pe,`s©!tfcfetijijSc,,i;i>ti#`6#.i
c?.i,fi,;se:i`6ci±,3.*2#.d#rii=,:i=jfriic€3`s\>fg #'f

``Sesungguhnya orang-orang yang kaf ir diserukan kepada mereka

®ada hart kianat) : 'Sesungguhnya kebencian AIlah (kepadamu)
lebih besar dart kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu

diseru untuk beriman lalu kamu kafir'. Mereka menjavab, 'Ya
Tuhan hami, Engka:u telah mematikan kami dua kali dan telah

menghidupkan kami dua kali ®ula), lalu kami mengakui dosa-dosa
kami. Maka, adakah sesuatu jalan a)agi kami) untuk keluar (dari
neraka)? '. Demikian itu adalah karena kamu kafir apabtla diseru



Allah saja disembah, dan kamu percaya apabtla Allah
dipersekutukan. Maka, putusan (sekarang ini) adalah pada Allah

]J¢»g M¢A¢ Tz.»ggz. /¢gz. Mafr& Bcs¢r. " (Qs. Ghaafir [40] : 10-12)

FimanAIlahswT,cr,j3i,&(iil'<y-Sl=.L#dj{6\>
•;±=±±S.peg;1  " Sesungguhnya orarg-orang _yang .ka.f ir d:erur.

kapada me;eka  ®ada hari kianilat) :  'Sesungguhaya kebencian Allah

(kapadcrmu) lebth besar dari kebencianrm kapada dirirm sendiri'. " AI
Aunasy be[ka:fa, ±i±   .`Sesungguhnya kebencian Allah. " Laam-nya
ini /am permulaan yang keberadaannya terletak kemudian,  <ij.Sl=.
"Diserukan   kepada   mereka."   Schatoito,  "alm:anya.  yuqaalu   laham

(dikatakan kepada mereka), dan a#-HI.daa` (seruan) adalah perkataan."

Ulana lainnya berkata: Maknanya: Dikatakan kepada mereka:
&{ £jj   "Ses##gg'whnya Aebe#c].¢# i4JJafa," kepndamu di  dunia.   Si

<;;S   ``Karena hamu diseru untuk beriman lalu
"£ebz.A  besar"  dari  kemarahan  sebagian  kamu:;f¥`ika[mu  haf ir. "

terhadap  sebagian  yang  laimya pada hari  kianat.  Sebab,  sebagian
mereka memusuhi  dan marah kapada sebagian yang  lain pada hari
kiamat. Maka mereka tunduk, merendahkan diri dan memohon agar di
kelual.kan dari api nercka.

AI Kalbi berkata, "Setiap orang dari penduduk neraka berkata
kapada diri mereka sendiri, Kemarahanmu hai jiwa.' Maka Malaikat
berkata kapada mereka,  dan mereka berada  di  neraka,  Kemarahan
Allah kepadanu saat kamu masih berada di dunia padahal Allah SWT
telah mengutus kepadanu para Rasul-Nya, tetapi, kamu tidak berinan
kepadanya  adalah  lebih  besar  dari  kemarahanmu  kapada  dirinu
sendiri peda hari ini'."

GD



AI  Hasan  berkata,   `Buku  catatan  amal  mereka  diberikan
kepada mereka, dan ketika mereka melihatnya, mereka marah kepada
diri mereka sendiri.  Saat demikian, dikatakan kapada mereka:   tfj:j'
fit    'Sesw#ggwfa#)/a  kebe#cz.a#  j4//a4,'  kepada  kamu  di  dunia.     Si

C±SL'\ S).T<;JS  _`ketiha hamu di.seru untuk beriman lalu
k:;]'.:-tp.==ts  -pe3fl  c*  '5S'\    '...1e`Pi`!   besar   dartkamu

kebencz.a#mw keprda d].rz.m#'se"d].r].,I pada hari ini."I I ]2 Makna serxpa

disebutkanolehMujahid.)l]3

Qatadah  berkata,   `Malmanya:   ,&{  £jl'    "Sesw»ggrAn)ip
kebe#c].a%  j4//aft,"  kapada  kalian;
"Ketiha kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. "
E       ERIE " ...Iebih besar dari kebencianmu kapada dirinu sendiri. "

Karena kamu sendiri yang menentukan api neraka untulrmu."

Jika  dikatakan,  `Bagalmana mun8kin mereka marah  kapada
diri  mereka  sendiri?"  Ada  dua  pandangan.""  Pe7tzzma,   mereka
menj adikan dengan sendirinya kemarahan mereka kapada diri mereka
sendiri sebagai bagian dari siksa. Kedra,  saat mereka delam keadann

yang  demikian  itu  hilanglch  hawa  nafsu  dari   dirinya,   dan  kini
memahami  bahwa  hawa  nafsu  mereka  itulah  yang  telah  membuat
mereka  berkekalan  dalam  dosa  dan  kemcksiatan,  oleh  sebab  itu
mereka marah.

Muhammad bin Ka`ab AI Qarzhi berkata, "Ketika penduduk
neraka  berada  dalam  keadaan  buruknya  di  neraka,  malaikat  Malik
berkata,   6SSS± 33L   "Karm  akan  tetap  tinggal  (di  neraka  ini)"
-sebagaimana  yang  akan  diteran8kan  nanti-,  sebagian  mereka

`_\.\:_uLTaifisirAIHasanAIBashri(21264,265).
t't3  Atsar  dari  Mujahid  disebutkan  An-Nuhhas  di  dalam  Ma'a#z.  [4/  gzfr`a#

(6/1?1°47±eduapandanganinidisebuthanAIMawardididalanhifabfafsinya(5/145).



berkata kepada sebagiannya, "Wahai semuanya, kalian telch ditimpa
siksa   sebagaimana   yang   kalian   lihat,   maka   kemarilah   bersabar,

semoga kesabaran itu bemanfaat bach kita, sebagaimana orang-orang

yang kapada Allah SWT bersabar dan kesabaran itu bermanfaat bagi
mereka. Maka mereka sapakat untuk bersabar.  Setelah lania berlalu,
mereka mulai  guncang  dan berkata di  antara mereka:   ~{rfe 9£~Sf

pef c*,Cl t SS± -F}~E=Sj}   "Sama saja bagi kita,  apakch inta
mengeluh atoukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyal tempat

:#g;e:#;b";,kd:t;iELg##,i:;;,:g?,:i";g„;
kepadanu jakyi yang benar, dan aku pun telah mekyartyikan kepadamu
tctapi  aku  menyalahinya.  Sekali-kali  tidak  ada  kekuasaan  bagiha
ferAadrpm#,"hinggafiman-Nya:€±r2+>,i;i~Cj;±=±++>t3i~g
"Aku sekali-kali tidak dapat menolongnou dan kamu pun  sekali-kali

fz.da* drpaf me»o/o»gfaf." Iblis berkata, "Aku tidak butuh kalian."  jL

3±   Cf,   9;±±±P}  ~C.>   ±;=    "Sesungguhaya   aku   tidak
membenarkan  perbuataranu  memperseklrfukan  aku  (dengan  Allah)
se/.a* daAef/ef. ''] 1 t6 Ketika penduduk neraka mendengar perkataan Iblis

tersebut, mereka march kapada diri mereka sendiri." Muhammad bin
Ka`ab  AI  Qarali  berkata:  Maka  diseru,

defy,1J£6Ja£;!f±i
'#€cr,#f,rilan'
"Sesungguhnya kebenctan

Allah (kapadamu)  lebth besar drripada kebencianmu kepada dirimu
sendiri karena kamu diseru untwk beriman lalu kanu kafr," bin:ggiL
kepada fiman-Nya,  }±£ cj eL=}ijijs   "Maha, adahaA ses%a!fro
jalan  f oagi  kami)  unfuk keluar  (dari  neraka)r'  la:Ivatoitoan arhedRTI
kapada merekay    ->> 2L#. di3 #ji=.:j=j 'riic€3 I;\> r'£`L, pe,`S

::::8::£¥[::i:2!:



£It.:±fliife,':f51ti\Si3..Demikian_ituadalahharenaF::u¥fr.
apibila' Allah ' saja  disembch,   dan  harm  percaya  apabila  Allah
dipersekutukan. Maha, putusan (sekarang ini) adalch pada Allah yang
Mafta rz.#ggr. /ag]. Mafia Bes¢r. " Demikian yang disebutkan oleh Ibnu
AI Mubarak.

Fiman Allah SWT,  jSsiffrL€j ij}6  "%erefa men/.owa!b, 'ya
Tuhan hami,  Enghau telah mematikan kami  dua kali'." Tnaun *!i,
tafsir` 1 17 berselisih pendapat seputar perkataan penduduk nercka:   \:i:'i

S±j;) {=;i;  ;gr)   "Engiv telah mematikan kand  dua kali _:an
telah menghidrpkan  kami  dua  kali  ®ula)." Thou Mas`nd RA„ Tb"
Abbas RA, Qatadah dan Adh-Dhahhck berkata, "Mereka semula mati

pada tulang sulbi ayah mereka, kemudian menghidupkan mereka, dan
mematikamya sebagaimana layaknya orang hidup di dunia, setelch itu
dibanBkitkan hidup kembali pada hari kianat. hilah kedua kehidupan
dan  kedua kematian tersebut.  Ihilah  yang  dimaksud  dengan  firman

f,,r``Mengapa
Allah SWT,''  - ;'- ,#

'pe%€52ipej,&t,C#,j€
-kanu  kofir  kepada  Allah,  padchal  kamu

`tadir;ya  .mati,   laha   Allah   menghidrpkan   kanu,   kemudian   kam

dincttikan dan dthiduphan-Nya kembali."

As-Suddi berkata, "Dimatikan di dunia, kemudian dihidupkan

kembali saat di kubur untuk men8hadapi pertanyaan,  lalu dimatikan
kembali   dan  kemudian  dihidupkan  kembali  di   akhirat.   Mengapa
ditafsirkan demikian, sebab, lafazh mati tidak bisa dibawa keluar dari
mdra `wr/ qcebiasaan), mutlak. Ulama berdalil dengan adanya tanya

£:'t7#5P?.rE#„-Pf:;a#fa„aenm:]f?g„Sfaapmu,!¥„a#d:#ahA:I:?g§,¥p'faffag}
aiua kali toula),"-di dalam Taifsir AI Mowardi (51146), dqu Ma_'a_n_i 41 Qur`a.r, ±?r3!EL
AAIINwhl=s  (612.0]),  dan Tofsir  Ibnu  Katsir  (71123),  dan AI  Muharrar  AI  Waif iz,
karyalbnuAthiyah(14/119).



jawab di kubur. Apabila pahala ganjaran dan siksa hanya teruntuk nin
dan bukan jasad,  maka  apa malma menchidupkan  dan mematikan?
Keadaan  mh  bagi  orang  yang  berpendapat  bahwa  hukum-hukum
akhirat hanya berlaku bagi ruh, tidak mati,  tidak berubah dan tidck
akan rusak.  Ruh hidup  sendirian,  tidak tersentuh kematian, pingsan
dan kebinasaan."

Ibnu  Zaid  berkata  saputar  fiman-Nya:   ;;Sii \:£<1 ~L€j    "ya
Tuhan  kant,  Engkou  telah  menatikan  kami  dun  kali,"  k:aihanya,
"Menciptakan    mereka    pada    tulang     sulbi     Adam     AS     lalu

mengeluarkannya,    kemudian    men8hidupkannya    dan    membuat

peljanjian   terhadap   mereka,   kemudian   mematikannya,   kemudian
men8hidupkannya  di   dunia  dan  kemudian  mematikannya.   Telah
dibahassebelumnyapadasurahAIBaqarah.t])8

C.,S'L> l:i5£f6    "Lalu   kami   mengakui   dosa-dosa   hami."
Mereka  mengakui  dan  menyesali  perbuatan  dosa  mereka,  tetapi,

pengakuan dan penyesalan mereka itu tidak berguna.    Eti± 8ijS

S±S :i,   "Maha,  adakah sesuntw jalan  ¢agi kami) unfuk keluar
/Z7arz. 7ferafacz/?"  yakni,  bisakah kami  kembali  ke  dunia dan berbuat
kebajikan menaati-Mu? Ayat semisal:  }±2 cj i; 8i J£   ``AdafaA
kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?``  (Qs. Any-S:yi]:NIaal |4Z].. 44)

dan fiman-Nya:   \£};i jl= l£:ij`6   "Mafaa Aemba/I.ha»/aA hamz. give
dunia),  kawi  akan mengerjahan amal shalih,""  seda firmam=Nya;.
'.>'36S."KiranyaKanidikembalikan(kedunidy.""Z°

Fiman AIlah SWT,  ±|£= .:j=j 'ri{ C€j I;\> J'£`L, fj,`S
"Demikian   itu,   karena   kamu   ka:fir   apabila   diseru   Allah   soy a

disembah. " Ldrk\ }i   "Demz.fa.a78  z.fzf,"  berada  pada  kedudukan

I ''8 Lib. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 28.

::::8::A:-faj.fanT[:62]]::2172..



ra/a `. yakni: j4/  `4mr#  (unlsan)  fJ,`S  .`Demz.fu.am  I.r#  atau  fJ,`S
"Demz.fa.¢#   I.rw,"   adzab   yang  kanu   in8karkan.   Ada  lafazh   yang

dibuang di dalan kalimat ini. Susunan kalimatnya: /a `a/.I.I.bww bz. `a##a

laa sabiila ila ar-radd, wa dzaalika li`annakum ("dsa, pala, M:alack:at
itu menjawab baliwa tidak ada jalan untuk kembali [ke dunia], dan itu
kalun kdian).,  'f rR e'> l{>\.r  ``Apabila disera Allah yang disembah,"

yakni, Allah saja yang diesakan; ;i:£==.:i::i   "4JJafi saja, fromw
ke/;r,"   dan   mengin8kari  jika   si fat   U7wclftfyaA   (tiada   yang  patut
disembch)  hanya  mitik-Nya  saja.  Jika  ada  yang  menyekutukannya
kamu membenarkan dan mengmani perkataarmya.

Ats-Tsa`labi   berkata,    "Saya   mendengar   sebagian   ulama

berkata,  d9>? 2;E3. C]i3   "4pabz./a j4JJaA dzpersefufwha#," setelah yang

bersan9kutan  dikembalikan  ke  dunia,  walau  dengan  pengembalian
tersebut  i*3   "Kamw perco)/a," yalmi fwsftaddz.gww (membenarkan)
orang-orang  yang  musyrik.  Ayat  semisal:  i2 i|#  C, !p'>H iL>':3 j`)`j
•.Sckiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulch mereha kembali

kepada apa yang mereka telch dilarang mengerjakaunya."  (Q!s.  AI
iin`aan [6]: 28).    #j'1¢};I-i,fi, 'fa`6   "Maha, p«froa» /i5efara»g
ini)  adalch  pada  Allah yang  Maha Tinggi  lagi  Maha  Besar,"  alas

apakah bagi-Nya mitra atau anak.



Firman Anah :

j=i;Ltijc6in>e~fflt*,peLoi:;-,dy.\:£j;.c#
fp;3<j.i:fj`!`p'6!Sial'Cqu#fiiifs`6©+i±c;¥€£
•de,'5i6i4Sc2jl-b2,'cfy±^Sri,.gr^j>g±:;if^'&±

£1£##,fiiG#.ffty€rfr¥©efitr¥jrfe>£33c;
ifsG>api<#asj3f#.i©j®-f*9.i,fi~f3!.{ffi-i

©c3ti{£±'a{6}€fi£.tqu'ty`
``DiQL-lah yang memper.llhatkan kepadanu tanda-tanda

(kekuasQLan)-Nya dan menurunkan uutukmu rezeki dart langit.
Dan, tiadalah mendapat pelo[jarar. kecuali orangcorang yang

kembdi (kepada Allah). Maka, sembal.lah Allah dengan
memurmikan ibadah kepadarNya, meskipun orang-orang hafir tidak

menyukal(nya). (Dialch) yang Maha Tinggi derof at-Nya, yang
mempunyal 'Arsy, yang mengutus Jthril dengan (membowa)

periutah-Nya kepada siapa yang dikehendahi-Nya di Q[utara hq[mba-
hamba-Nya, supaya Dia memperingatkan (manusia) tentang hart

Pertemuan a.art hian'Iat). a[aitu) Hard a.ctika) mereka keluar (dart
kubur) ,. tiada suatu pun dart keadaan mereka yang tersembunyi

bagi AIlah. (Lalu Allah berfirman), 'Kapunyaan siapakah kertyacn

pada hart ini?' Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Mqiha
Mengalahkan. Pada hard ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan

apa yang diusahakannya. Tidak ado yang dirugtkan pada hQ[ri ink
Sesungguhnya Allah Amat cepat hisabnyoL."

(Qs. Ghaarir [40]: 13-17)



Fiman  Allah SWT,  .,4±.\: fi±. cri{ ;    "Dz.a-foA )/a»g
memperlihatkan  kepedarm  tanda-tanda  _rf ehasaan)-Nyq,','.  yap.
dalil-dalil  keesaan  dan  kekuasaan-Nya;  t€i>7.  et=£J{ 6333  pe Loj€;
"Dan menurunhan  untukmu  rezeki  dart  langit."  Di  d@hal\ ayah hi

Allah SWT mengunpulkan antara menunjukkan tanda-tanda-Nya dan
tururmya rezeki. Sebab, dengan tanda-tanda keberadaan-Nya tersebut
bisa tegak agana dan dengan adanya rezeki berlangsunglah aktivitas
badan. Tanda-tanda tersebut edalah langit yang luas, bumi yang tiada
berbatas dan apa-apa yang ada di keduanya dan pada antara keduanya,
terdiri  dari  matahari,  bulan,  bintang-bintang,  angin,  awan,  lautan,
sungai-sungai, mata air, gunung-gunung, pepohonan serta reruntuhan

peradaban  kaum  yang  telah  lalu.   J=3=:  Cj    "D¢#,   fz.¢da/aft
me#dap¢f pe/a/.¢rcz»," yakni, tidak ada yang dapat menerima nasihat
melalui  tanda-tanda  ini  sehingga  menyembah  Allah;     `=j;{ c; Y€!
`.Kecuali  orang-orang  yang  kembali  fl¢epada  Allah).". Y~ckni, ya"8

::::a:1:#,:;e±t,ansek=:::chAliTa;S¥;i,;¢'#9..;#„°g¥;
"e"wr#].ha#    aga"a    frepade-Ivyc],"    yakni,    ibadali.    Ada    yang
belpendapat, ketaatan.  £2jJ±:Kj.1:fjp'  "Mesfo.pw# or¢#g-or¢#g kefir
f!.da*  men}wful./„)/¢J. "  Penyembahan  AIlali  SWT,  mcka  janganch
kanu menyembah selain-Nya.

Fiman Allah SWT, deLri.'3 ¢+;;;3)i i2J'   "tDz.a/aAJ ya»g
Ma:haTimggiderofat-Nya,ya-=gmenp;yal'Ar="LefazhS!ffi^)'.3
(dengan   rafa')   dengan   cara  menyembunyikan   m«bfada`-nya.   AI
Alchfasy  berkata,   "Boleh  membacanya  mausAwb  sebagai   kalimat

pu].ian. Adapun makna:  €+;;;ft{ i3   yalmi, yang mempunyai si fat-
si fat yang tinggi."  Ibnu Abbas RA,  AI Kalbi,  dan Sa`id bin Jubair
berkata, "Maknanya, yang mempunyal tujuh lapis lanSt." Yahya bin
Salan  berkata,  "Maknanya,  mengan8kat  derajat  para  Wali-Nya  di



surga. Alhasil, berdasarkan makna ini lafazh  fi23   bermakna r¢¢, `,

yalmi, /tz `z.I./ bermakna /&cz `z.J.  Jika belpegang kepada pendapat  yang

pertama,  1afazh raflz. ` adalah barian dari  si fat-si fat Dzat Allah SWT
dan malmanya: tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya dari Allah
SWT. Dialah yang berhak untuk menerima derajat-derajat pujian dan
sanjungan.  Yakni,  segala  macam  dan jenis  pujian  serta  sanjungan.
Demikian  yang  dikatakan  AI  Haliimi.  Telah  kami  bahas  di  dalam
kitzto  Lam:i  AI  Kitab  Al  `Asna  fi  Syarh  Asma`  Allah  AI  Husnaa.

Alhamdulillah.

u2L2-i J}';    "y¢#g  mempw#);¢z.  '4ny. "  yalmi,  penciptanya,
pemiliknya dan bukan bemakna Allah SWT butuh kapadanya.  Ada
yang berpendapat,  maknanya dipahami  dari  perkataan,  tsct//a  `czrs)«f

rty/aa»  artinya kemuliaan dan kerajaarmya beralchir.  Allah  SWT  3'J
deL2-1   "ya»g meapwnyaz.  '4ny. " Maknanya,  tetapnya keberadaan
kerajaan dan kekuatan-Nya dan telah kami bahas di dalam kitab kami

yangbdyndnd Al `Asna fi Syarh Asma` Allah AI Husna.

kenabian€ilt;
d;     "yang   7»engrffas    rz/A,"   yakni    wahyu    dan

•.,I,ife,3±,'+~ffiSS"Kepedasiapayangdikehendakl-Nya
dz. a»f&rtz Aamha-Aamha-Jvy«. " Disebut wahyu dan kenabian dengan

ruh, sebab, manusia tidak dapat hidup tanpanya. Yakni, sebagaimana

jiwa yang kafir menjadi hidup dan beriman dengan adanya wchyu dan
kenal)ian, demikian pula jasad yang mati menjadi hidup dan bergerak
dengan adanya rth.

]`2`  Perkataan  ini  milik As-Suddi,  sebagainana  disebutkan  di  dalam  ra/Fz.r i4/

Afawordz.  (5/147).  An-Nulhas, "a'a"!. .4/ 8IIr`a#  (6/208)  menyatakannya sebagai
perkataan Ibnu Abbas RA.



Ibnu Zaid berkata, ``4r-Rw#fa adalah AI Qur` an]]22. Allah SWT

berfiman,   r+i ;+ 6Lf  aj| ~G;31 di~`3£    "D¢#,  deml.fa.a%Jafo  Kaml.
wakyukan k=padanu wchyu (AI Qprr`an)  dengan perintah hami."\\Z3

Ada   yang   bexpendapat,   j4r-Rwwfa   adalah   Jibril.]`24   Allah   SWT

berfiman,rty< G ©  a;iFjt'c|±i,A>6j:   "Dz.a dz.bawa f«rzf» a/ch j4r-
Ruh Al-And; (JibriD, ke dalam-hatirm (Mwham.p.qd) :ne5 AINth S:WT

juga berfiman,  ¢;L`t q;i cr, ufiij'{ i23 %± £    "Kafaha#/aA..
'Rwhul  Qftldus   (Jibril)   menurunkan  AI  Qpr`an  itu  dari  Twharmu

denganbendr.»l\Z6

•9;i 63  . "Darl. pen.nfafr-jvya,"  yalmi,  dari  perkataan-Nya."
Ada yang bexpendapat,  dari kaputusan-Nya.  Ada yang berpendapat,
"mI.n"   (dari)   bemakna  "Zia`"   (dengan),   yakni   bj'amrifrI.   (dengan

pefrl+ch:INrya)I .,-.,i,if e,5±,'r~es.i; S   "Kepada siapa yang dikehendaki-
Ivy¢ dl. a!#f¢ra faamba-foamba-Ivya!. " Mereka adalah para Nabi, Allah

SWT menghendaki orang-orang yang dikehendaki-Nya menj adi Nabi,
dan itu bukan kehendak mereka sendiri; eS±I{ f±' j}=!>  "S«paya Dz.a
memperingatkan  (manusia)  teutang  hari  Pertemunn  ftari  kiamat).
Adapun  diutusnya  para  Rasul   adalah  untuk  memberi  peringatan
tentang  hari  berbangkit.  Maka  perkataan-Nya:  j±±!>   ``Szfpa)/a  Dz.a
menperz.#grfha#,"  kembali  kapada  Rasul.  Ada  yang  berpendapat,
Agar Allah  SWT  memberi peringatan  dengan mengutus  Rasul-Nya
kapada selul manusia;    eS±lt r¥    "re7If¢Hg ftarz. Perfemwa# ¢arz.
fa.amaf/."   Ibnu   Abbas   RA,   AI   Hasan   dan   Ibnu   As-Sanaiqa`

`'22 Atsar ini disebutkan AI Mawardi di dalam kitab tafsimya (5/174) dari Ibnu

Abbas RA.
`'23 Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52.
I `24 Ini perkataan Adh-Dhahhck, sebagaimana yang disebutkan di dalam ra/sl.r i4J

"i,:es6aid:I:tfa`¥7±€£.[T:;;!3g:.193.



nembacanya,   "/I.fwmdzl.ra"   dengan   fa`['27   sebagai   dialog   kapada

`asulullah SAW.

d,sol 'is.   "Tentang  hari  Pertemunn  f tart  kiam.at)." .Tb:ii:
Abbas RA dan Qatadah berkata, `Hari bertemunya (fcl/faqz.) penduduk

Langit dengan penduduk bumi." Qatadch juga berkata, demikian pula
Abu AI  `Aliych serta Muqatil,  `Tada hari itu bertemu fafecza/I.a (Sang

E'encipta) dengan makhluk-Nya."

Ada   yang   berpendapat,   bertemunya   penyembah   dengan
sesembahan.  Ada yang berpendapat, bertemu pelaku zhalim dengan

orang   yang   dizhalimi.   Ada   yang   bexpendapat,   hari   bertemunya

manusia dengan balasan amalnya. Ada yang bexpendapat, orang-orang

terdchulu  dan  orang-orang  kemudian  bertemu  pada  sebuah  tanah
tinggi.  Mahaa  ini  diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  RA.  Dan,  mahaa
semuanya benar.

+6±±  i '¢£.    ..praltr) _H?r:.(ke.ti:a^)  .mereha  kehaar   (I:=:

habwr/. " Lafazh )J¢wm  adalah b¢da!/ bagi lafazh )/attm yang pertama.

Ada yang berpendapat, Lafazh f    "Mereha" berada pada kedudukan
rafa'   sebagai  "wbfa!da`  dan  lafazh  6ftyf     "Mereha  fre/War  /Z¢rz.

habwr/" adalah khabarnya. Dan, kalimat ini (fawn b¢¢rz.zww#a) berada

pada  kedudukan  kfoa/Zfo  (terbaca  hasra[fe)  karena  idfaac!/aft  (dengan
lafazh );Cwm).  01eh sebab  itu,  f¢7®wz.I.# pada lafazh );a!"in dihilan8kan.

Hal demikian ini berlalrfu menurut Sibawaih, dengan catatan jika czzfe-

z%¢rf (1afazh  );Cwm)  bermakna   `z.cJz  ®ada  waktu).  Misalnya,  Anda

berkata:    /¢gz.I.fwha   )/¢wm¢    zaz.dw#    `a!"!.I.r#    (saya   telah    bertemu

dengarmu pada walrfu Zaid menjadi pemimpin). Jika bermakna `z.cJzcz¢

][27   g!.rcz`afe   dengan  fa`  pada  firman-Nya  "/I.fu#de!.ra"   adalah  pendapat  tidak

mwfa[wa!fl.r. Telah disebutkan An-Nuhhas di dalam J'rtzb .4J g#r `cz# (4/28).



(apabila), tidak boleh.  Saperti perkataan:  `a#a a/g¢¢ha j/czzt77!¢ z¢z.dw7!
czmz.z.r«7f (saya bertemu denganmu apabila Zaid seorang pemimpin).

Adapun makna g£;;f   adalch 4foaarz7.ww7c¢ ¢eluar) dari kubur

mereka  dan  tidak  ada  sesuatu  yang menutupi  mereka.  Sebab,  pada
ketika itu bumi sealkan sebuch lembch yang datar bersih tanpa lekck

dan tanpa bukit, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada
SurchThaahaa.1128

%:S $4i Sri S'SS:i   '`Tiada suatu pun dari keadaan mereha

yczng  ferse"Z}wJc}Jz.  bagz.  14//aft. "  Ada  yang  bexpendapat,  kalimat  ini
adalch subjek pada kalimat, gfiff r¥   "ff¢z.fwJ ZJ¢" ¢efz.haJ me7-eha
keluar (dari lwhur). " Yckri.. Tidak tersembunyi bagi-Nya sesuatw dart
merehadandariperbuatanmereka(pada)-3±2±F'F£."Hart(ketiha)
mereha keluar (dari kubur) . "

+€Sh av) ±J  .. (Lch Allah berf uman), 'Kepunyaan siapakch

frera/.a¢H   pcldcl   faarz.   I.Hz.?',"   dan   yang   demikian   itu   teljadi   saat

binasanya  semua  makhluk.  AI  Hasan  berkata,  "Allah  SWT  yang
bertanya  dan  Dia  sendiri  yang  menjawab.  Sebab,  saat  Allah  SWT
melontarkan    pertanyaan    demikian    tidak     seorang    pun    yang
menj.awabnya dan sebab itu Allah SWT menjawabnya sendiri, dengan
berklrrfu.  |,if AV) };S^ S,  .`Kapunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha
Mengalchkan."

An-Nuhhas    berkata,]t29     "Pendapat    paling    benar    yang

diriwayatkan tentangnya adalah riwayat yang disanpaikan Wa'il dari
Ibnu Mas`ud, dia berkata: Manusia kelak dikumpulkan pada sebuch
bumi putih layaknya perak yang tidck pemah berbuat maksiat kepada
Tuhamya. Dipangrillah penyeru yang berseru: T3j.{&[=j.tj:j|   "¢a/«

[t28 Lib. Tatsir surch Thaalraa, ayat 106-107.
\\Z9 L3h. |'rab AI Qur`an (4128).



AIlah  berfi:rman),  'Kapunyaan  siapakah  kerdyaan  pada  hart  inzn"
Mcka   orang-orang   beriman   dan   kafir   berkata:    3\€:i-t  ;±9.i  ,&,
"Keprnyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalchkan. " OIang-

orang beriman berkata demikian disebabkan gembira dan merasckan
kelezatan. Orang-orang kafir mengatakannya dengan sedih dan tunduk
serta  takut.   Mungkin  inilah  pemalmaan   yang  benar,   sebab,  jika
dikatckan  ketika  itu  tidak  ada  malchluk  ciptaan-Nya  adalch  tidak
mungkin.  Riwayat dari Ibnu Abbas ini SA&Az.A adanya, dan perkataan

itu tidak munghin timbul dari pemikirannya sendiri.

Menurut   saya   (AI   Qurthubi):   Pendapat   pertama   nyata
benarnya,    sebab,    maksud    dari    ayat    ini    adalah    menyatckan
ketunggalan-Nya   dalani   kekuasaan   saat   pengakuan   orang-orang
tentang itu terputus. Karena, pada saat itu hilanglah kekuasaan para
raj a beserta keraj aarmya, kekuasaan para pelaku kesombongan beserta
miliknya.  Lebih  dari  itu,  mereka tidak  dapat  lagi  berkata mengaku
sebagainana perkataan dan pengakuan mereka dahulu. Dalil pendapat
ini adalch perkataan-Nya saat Dia menggenggam bumi dan mh serta
rn!engg];kun8 Larrgiv, "Alalah  Rdya  Dirof a,  di  mana  roy a-raja  buni
I.fzt?" sebagaimana yang telch diuralkan sebelumnya dari riwayat Abu

Hurairah  RA.  Dan,  di  dalam  riwayat  Ibnu  Umar  RA:  "Kemzfdz.a!7€

menggulung  bumi  dengan  tangan  hiri-Nya  dan  menggulung  langit
dengan  tangan  kanan-Nya,  lalu  berfirman,   ``Alulch  Roy a  Dirof a,
mana para penzhalin dan orang-orang sombong itu. "

Dari Ibnu Umar RA juga, seputar firman-Nya:  T3j-i &gj.f;i,
"(Lalu  AIlch  berfirman),  'Kepunyaan  siapakah  kerajaan  pada  hari

z.»z.?'."  Pertanyaan  ini  dilontarkan  di  antara  dua  tiupan  san8kakala,

ketika semua makhluk binasa dan tertinggallah Sang Khaliq, dan pada
saat itu Allah SWT tidek melihat seorang raja dan rakyatnya, maka
Dia bertanya:  T3j.i &[£j-i ;I,   "¢a/# A/Jafe  ber¢rm¢#J,   'Kepw#)/¢cz#



siapakah  kerofaan  pada  hari  ini?',"  tLdck  seorang pun  menjowato; ,

sebab,   semua  makhluk  sudch  binasa,  dan  Allah  SWT  menjawab

pertanyaan-Nya sendiri:  2\€£}-f}±9.i,fi,   "Kepwny¢¢# j4/fafe y¢ng A4l¢fe¢
Esa /¢gr. M¢fa¢ Mengtz/afeke#. "  Sebab, hanya Allah yang tersisa dan

akan abadi selama-1amanya.

Adayangbexpendapat,seorangpenyeruberseru,Ti£.{&ifit¢i},
"(Lalu  Allah  berfirman),  'Kepunyaan  siapak?h  kerajaan  pada  hari

I.#z.?I." Penduduk surga menjawab, "?\€iit+±9.i,fi,   "Kep%")/aa% 4/Jafr

ysng Mo¢a Esa /c!gr. M¢fta A4e#gr/a!flke#. " Demikian yang disebutkan
Az-Zamakhsyari. i 1 30 7ya//aczfact a '/¢m.

Fiman Allah SWT,  =;== G> apL{  g¢l;=± f3!.i   "P¢do
hart    ini    tiap-tiap    jiva    diberi    balasan    dengan    apa    yang
dz.wsa%¢ha#7!)/a. "   Yini,   dikatakan   kapada   mereka:   Jika   mereka

:dealmiel:ians#?a:a:e=rz,anri<Sfun#g:¥.?a,?paad;¢hA:„::
tiap-tiap jiva diberi balapan denxp apa yang diuschakannya,"  dwi
balasanbalkdanbul;Cri#'tfty'ty`€"rz.drfradeya"gdz.ngz.ha#pada
fo¢J'z.   I.7!z.,"   yckni   tidck   seorang  pun   yang   dikurangi   pahala   anal

kebajikannya;  c?\=±:i£± 'ai6!  "Ses%#gg%fonya 4JJafr z4maf cep¢f
fez.sa!bm)/a. "   Yakni,   tidak   memerlukan   waktu   untuk   bexpikir   dan

menrfutung    sebagaimana    yang    dilakukan    orang-orang    ketika
menghitung.    Sebab,   Allah   SWT   Maha   Mengetahui.    Ilmu-Nya
sempuma. Tidak seorang pun yang terlambat dari menerima balasan
karena  alasan  kesibukan  mengurus  yang  lain.   Sebagalmana  Allah
SWT memberi rezeki kapada semua makhluk dalam satu waktu yang
sana,   demikian  pula  ketika  men9hisab   anal  perbuatan  mereka.
TentanginitelahdibchassebelumnyapadasurahAIBaqarah.]t3L

''3°Lih.4JKatytya/(3/365).
I t3L Lib. Tatsir surah AI Baqarah, ayat 202.



Di  dalam  sebuah  riwayat hadits  disebutkan,  "Sebe/zfm  sz.4[7zg

tegck,  pendudul surga  sndch  ditempathan  di  surga  dan  pendnduk
neraha oudah ditenilpatkan di neraka. "

Firman AIlah :

6t3ferty,c -if±S'tr#,.}f5

©jpi&{j±tijife<ty.izj=£+i;©Ld£.gfty`p'ir
ji'ri{3±tg?;3j#.¥`£,4u'jd,i,6j>KJ6.+#G£~i>c33i±'ri{j
i¥6gi#oLe;1:±scjz3fy.{d,his.f5is©±±!.fE92ji

Li;<ty.fj56\:j';3#,jfi#Sgifetr5ijg
#'L>d,`s©9b'¢~fiis#6gGjirj;i>'#ai`K
i-£J±j,,£!;ri(,+'jl`E 5¥`l'#3irj,L€Jg

© ?6j't
"Berilah mereka peringatan dengan hart yang dekat (hart ktomat

yattu) ketika hati (menyesak) sampal di kerongkongan dengan
menchan kesedihan. Orang-orang yang zhalim tidak mempunyal

teman sctia seorang pun dan tidak a>ula) mempunyai seorang

pemberi syofa'at yang diterima syaf a'atnya. Dia mengctahui
(pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh

hati. Dan, Allah menghukum dengan keadilan. Sembahan-
sembahan yang mereka sembah selaln ALllah tiade dapat

menghukum dengan sesuatu apa pun. Sesungguhnya AIlah Dia-lah

yang Maha Mendengar lagi Maha Melthat. Dan, apahah mereha



tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan
bctapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu

adalah lebih hebat kekuatanriya daripada mereka dan aebih
banyck) bekas-bekas mereka di muha bumi, maha AIlah mengazab

mereka disebabkan dosardosa mereka. Dan, mereka tidak
mempunyai seorang pelindung dart adzab Allah. Demiklan itu
adalah karena telah datang kepada mereha RasuLrasul mereka

dengan membQ[wa bukti-bukli yang nyata lalu mereka kaf ir. Maka,
Allah mengazab merekoL Sesunggwhnya Dia Maha Kuat lagi Maha

Jrei.¢s fow4wm¢H-NyflL " (Qs. Ghaafir [40] : 18-22)

Fiman  Allah  SWT,   ,afSS.i f¥j  fu.}f5      "Ber!./aft  "erefa

perz.#grfcl#  de"gr#  Aarz. );a#g dekef,"  yakni hari kianat.  Dinamckan
demikian,  sebab,  kianat  itu  dekat.  Adalah  semun  yang  datang  itu
dekat. j4zgJ# /w/a¢"  yakni q¢rwbcz (dekat) - }Jcr 'zcz/w - ¢z/tza.  Seorang

penyair berkata:

Keberangkatan sudch dekat (` azofa) hanya saja kendaraan

Bukanlahkendaraankita,waloupunseakanmemang"32

Yakni, ¢z¢/a bermakna q¢rwb¢ (dekat). Contohnya adalch ayat

rri..  '-#B,ffi\ fi,1    "Telah  dehat  terjadinya  hari  kiamat."\\33  ¥atmi,

gcrrwbc}f  as-sc[a `afo  qciamat  mendekat).  Sejumlah  penyair  membuat

permisalan:

tL32 Bait syair ini mi|ik Adz-Dzibyani, dan bagian dari qasidahnya. Bait ini sendiri

bernraksud  menyifati  AI  Munjaridah  istri  An-Nu`man  bin  AI  Mundzir.  Bagian
tengahnya berbunyi demikian:

Siapa keluarga tercinta yang pergi sore dan pagi hari
Terburu-buru, berbekal dan tidck mengambil bekal.

Lih. Dz.wa» karyanya 27.
1133 Qs. An-Najm [53]: 57.



Keberangkatan mendehat, dan saya tidck berbekal

Kecuali dosa malang dan ketaifeerdayaanku

6fi±$6gr\ >^.,  "Ketika hati (menyesck) sampai di
keronghongan dengan menahan kesedthan. " Manshunb setoaigri haal ,

yalmi,   dibawa  kepada  maknanya.   Az-Zujaj   berkata,   ``Malmanya,
ketika   hati-hati   manusia,    €\=i:1   G:6     "/Menyesak/   sampflz.   dz.
kero#gfo"gr7c,"     dengan     menahan     kesedihannya.     AI     Farra`
membolehkan    susunan   kalimatnya   demikian:    Fp.}f5     "Berz./4!fo
mereka  peringatan," faa!czz%z.mz.I.7!   (dengan   menahan  kesedihan).   Al

Farra`  membolehkan  membaca  lafazh
"Dengan  menahan

fresedz.fo¢H,"  dengan  ra/I/a `  atas  asumsi  sebagai  khabar  bagi  lafazh

4ji}.i    "Kefz.ha fea!fl.-feaf!"tt34,  dan AI Farra`  berkata, maknanya:  `z.dz
A%m haazAz.m«zm (saat mereka menahan kesedihan).

AI   Kisa`i   berkata,    "Boleh   membaca
"Dengan

menahan  kesedihan,"   den[gan  rof;a`   sera.gal  mubtada`.   Ado  yang

berpendapat,   maksud   kalimat   ");¢wmcz   a/    `¢¢zz/zzfa"   adalah   hari

datangnya kematian. Demikian yang dinyatakan  Quthrub.  Demikian

pula  makna  kalimat: j3tfi  c£'Jj ±Jfi.i ,3£    "Kefz.fa  frafl.
(menyesck)  sampai  di  kerongkongan  dengan  menahan  kesediham,"
ketika  datangnya  hari   kematian."   Pendapat  pertana   lebih   dekat
kapada kebenaran.

Qatadah     berkata,     "Hati     yang     menyesak     sanpai     di
kerongkongan disebabkan ketakutan, qati tersebut) tidak keluar dan
tidck kembali ke tempatnya,t]35 keadaan ini hanya mungkin berlaku

pada hari kianat,  sebagaimana firman-Nya:  ".~S£ *?l{Sij    ``...dcz# A4!fz.
"ereha frosoHg." (Qs. Ibraahiin [14] : 43).

I '34 Lih. A4a'c|#!. £4J gwr `a#, karya AI Farra` (3/6).
I t35 Atsar dari Qatadch disebutkan AI Mawardi di dalam kitab tafsimya (5/149).



Ada  yang  belpendapat,  Ayat  ini  menipckan  berita  tentang

puncak ketakutan,  sebagaimana fiman-Nya:  j=}#ji+ja.{`;ft'j
``Dan hatirm naik menyesak sampai ke tenggorohan." (Qs. AI Ainz;azwb

[33]:  10).

Lafazh );a!wma Qari) disandarkan kapada lafazh  ,2£SS.i   ")/a#g

dehaf"  dengan  asunrsi  susunan  kalinat );a%ma  a/  gz.)7aamafz.   ,i;±6't
"Yang  deiit,"  erhou  yauna  al  rrtyaadalati   .$5,S'\    "Yang  dekat."

Menurut ulama Kufth, itu sebagalmana menanbahkan sesuatu kapada
dirinya sendiri, saperti: Masjz.d a/ Jam]. ` dan s%aJaafw a/  `w¥/a (shalat

yang pertana yakni shalat chuhur).  ir J3 £*±±£l!, C     "Ora7!g-
orangyangzhalimtidakmempunyaltemansetifseor.an,g.pun,"yckri,
dari kerabat dekat yang memberi manfaat;  Ll£.e±€. Y`L9'   "D" fz.d&fr

toula)    mempunyal    seorang    pemberi    syof;a'at    yang    diterina
s)/a/a'af#);a,"yangmemberisyafaatkapedamereka.

Fiman  Allah  SWT,   #<¥.i  ¥C  fE  \ "DI.a  mengefafrwl.

@¢#dr#gr#/  "a!fa };a"g  #z.a#af. "  Para  ahli  sejarah  berkata,  "Ada
lafach  yang  dikedapankan  dan  diakhirkan  di  dalan  ayat  ini,  yakni
mengetahui  tentang  pandangan-pandangan  mata  yang  berkhianat."
Ibnu Abbas RA berkata, `Tengkhianat dimaksud adalch seorang lelaki

yangdudukbersamaorangbanyakdanketikaseorangwanitamelintas
matanya mencuri pandang melihatnya."  Dari  Ibnu Abbas RA juga,
`Tengkhianat itu adalah lelaki yang memandang kepada wanita yang

bukan  muhrirmya,  dan  ketika  teman-temannya  memergokinya  dia
menundulckan   pandangannya.    Allah    SWT    mengetahui    maksud

pandangarmyatersebutadalahmelihatkapadaauratwanitatersebut."

Mujahid berkata,  "Mata  yang khianat  itu  adalah pandangan
mencuri terhadap apa yang dilarang oleh Allah SWT."



Qatadah  berkata,  `Mata  yang  khianat  itu  ndalah  menusuk
dengan  pandangan  lalu  menundukkannya  pada  sesuatu  yang  tidak
disukal AIlah SWT."

Adh-Dhahhak   berkata,    `Mata   yang   khianat    itu   adalch

perkataan seseorang SCI)/a  fz.daft me/I.fear padahal  dia melihatnya,  atau
berkata sa)Jcz me/I.Aaf padchal dia tidak melihat."

As-Suddi  berkata,  "Mata  yang  khianat  itu  adalah  memberi
isyarat dengan pandangan mata."

Sufyan  berkata,  ``Mata  yang  khianat  itu  adalah  pandangan
kedua  setelah  pandangan  pertama   (terhadap   wanita  yang  bukan
muhrirmya)."

pandrgfiFk=da:abedr:try:u#£{{£=Ec;"af?,DZ:"gop:"Zay"¢&„':
dz.sembw#);I.facl#   a/efo   fea!fz."   pandangan   pertama."   Ibnu   Abbas   RA

beds:a:fa,  i)'3.±±il CSY::)   ``Dan apa yang disembunyikan oleh hati,"

yakni, apckah dia akan berzina dengan lawan jenisnya jika berkumpul
dengannya atau tidak."

Ada  yang  berpendapat,   Jzjiaf cj2 tiJ    "D¢#  apa };fl#g
dz.se"b##}/I.ham   oJch   foafz.,"   menutupi   dan   menyimpannya.   Ketika

Abdullah bin Abi SarhLL36 dibawa men8hadap Rasulullah SAW,  dan

penduduk Makkah sudeh tenang serta Utsman RA meminta keamanan
bagi Abdullch bin Abi Sarh, Rasulullch SAW dram dalam waktu yang

t]36 Abdullah bin  Sa`ad bin Abu  Sarh adalah penulis  wahyu  Rasulullah  SAW,

tetapi   syetan   kemudian   menyesatkanya   menjadikan   kafir.   Rasulullah   SAW
memerintahkannya  untuk   membunuhnya   -yakni  pada   hari  penalrfukan  kota
Malckah-.  Abdullah bin  Sa`ad bin Abu Sarh meminta perlindungan Utsman bin
Affan  RA,  sebab,  temyata  dia  adalah  saudara  sesusuan  Utsman  RA.  Rasulullah
SAW mengizinkannya. Pada hari penaklukan kota Makkah Abdullah bin Sa`ad bin
Abu  Sarh  RA  acembali)  masuk  Islam,  dan  dia  lnenjalani  keislamannya  dengan
bermr. Lib. AI Ishabah (2/316).



lama  dan  kemudian  berkata,  "ya."  Saat  Abdullah  bin  Abi  Sarh
berlalu, Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang di sekitanya,
"Saya   diam   tidak  lwh  untuk  memberi   kesempatan  kalian   agar

memwha/ /efee7~#)/a. " Seorang lelaki Anshar berkata, "Jika saja engkau

memberi  isyarat  (awma `f&  I./anya)1137  kepada  saya,  ya  Rasulullah."

T`aswhnllch SAW bersa;bde, "Tidak boleh bagi Nabi mempunyai mata

yanglchianat.'.\\38
*¢;5;\., c5#'ifk6   `.Dan, AIlah menghakun dengan keadilan. "

Yakni,    memberi    balasan    terhadap    siapa    yang    menundukkan

pandangarmya  dari  wanita  bukan  muhrimnya  atau  memandangnya,
dan  terhadap  siapa  yang  bermaksud  berbuat  keji  jika  mempunyai
kesempatan;   .,gL9'j  i,,  6L£Lr:   Sj{j    "Se"6afra#-Sembafr"  yang
mereha se"bafa se/az.# j4//aft," yakni, patung-patung berhala; 6|,S.f

%:§±,   ``Tiada dapat menghakun dengan  sesuatw  apa pun."  Sch; atoi ,
patung-patung itu tidak mengerti  apa pun,  tidak berkuasa dan tidak
memiliki.

Mayoritas  ulana  membacanya  dengan  )/¢`  sebagai  kalimat
khabar tentang orang-orang  zhalim,  dan gz.ra `afr  ini  gz.ra`afr  pilihan

Abu Ubaid dan Abu Hatim. Nafi`, syaibch dan Hisyan membacanya,
"fad`%%#a" dengan f¢ `.''39  ;ja.i fp£I{ a 'rfei 6£   "Ses%nggrfrnya

Allah Dia-Ice yang Maha mendeng= lagi Maha Melihat. " ':S  "Dia"
1afazh tambahan berfungsi  sebagai pemisah,  dan boleh berada pada
kedudukan   #asfaab   sebagai   mwbf&da`.   Adapun   lafazh   setelahnya

I t37 Perkataamya:  `a#ma `f¢ I./q}rya, yakni, as)/arfa (engkau melhoeri isyarat): ASA-

Shihhch(wama'dy.
]]38 Im  Abu Daud  di dalan pembahasan tentang Hukum Hadd, bab:  Pertama

darinya, dan di dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Nomer 117, R An-Nasa`i di
deigg;r¥#=gt:n¥:?uega#±a::wNa°tir¥ei:.gal_terdapatdidalan
TaqribAn-Nasyrhal.16DdanAIIqna'(2ns3).



adalah  khabar-nya,  dan  kalimat  (Acfa  as-samz.I. `z.  a/  b4[sAz.I.r)  adalah

khabar bagi lafazh  `z.7€#cz.

Firman Allah SWT,   lil:{S cj::;<Y.Tj }{;±j fbi   "D¢»,  ¢pahaA
mereha    tidak    mengadakan    pdyalanan    di    muka    bumi,    laha
"emperfecz/I.ha7z. " Berada pada kedudukan/.czzm (sukun) sebagai  `¢ffecz/

(yang mengikuti) atas lafazh }J};€    "A4leng¢cJ¢Acz# per/.a/¢#a#. " Boleh
berada  pada  kedudukan  #asfeclb  dengan  asumsi   sebagai  jawaban.

Bentuk   /.a!zm    (sukun)    dan   7t¢sfoczb    Olczffa¢%)    pada    lafazh   ganda

(fflts#z.};aft), plural 0.&ma ) adalah sama.  £±±: 691l=r   "Befapfl afu.b¢f
kesudahan. "   23:±±    "Akibat  kesudahan," Ism Kaana darL ldralDar[rya•,

pada   lafazh    I;r    "Bogrz."o#a.''   Dan,   lafazh    9b'     "Seora!#g
pe/I.#dct7®g,"   berada   pada   kedudukan   #cz/Zfo   @erharakat   faczsra!fo)
berfungsi sebagai  `afAa/ (yang mengikuti) atas lafazhnya (dimaksud).
Boleh pula berada pada kedudukan ra/a ` sesuai  dengan kedudukan
nyatanya.  Bentuk  rtz/tz `-nya  dan  bentuk  #¢/#fe-nya  adalah  sania,
sebab,  )/a!`  dihapus  dan  tersisa  harakat  hasr¢A  yang  menunjukkan

keberadaan huruf }/a `. Makna ayat ini telah dibahas sebelumnya tidak

pada satu tempat, dan saya tidck perlu mengulangnya.



Firman AIlah :

6¥*5dL©trf9fr;ji±±j.6>t£;cr3irfu'S
Sgr`!f;~Egt:©£\i±3riijff€#3ifj
Cj5F€tlj#`b','£'#\;±j{£~Gi{j#iiJ6l`*
#i~€u3sdjrifjLfy'©pec+5y£ (3=~

ck3£¥.teri£®iji{±±.33j=i®i66i~j£='q<;'er5£;
¥€,i;apFcfr=±jd}>&fejfd;jb:j©stffi.i

©?¢i2¥>}=j;-
"Dan, sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membowa ayat-

ayatKanidankcteranganya[ngnyatcaKepedaFir'aun,Hanandan
Qarun; Mcka, mereka berkata, 'aa) adalah seorang ahli sthir yang
pendusta'.Maka,tatkalaMusadatangkepadamerekamembowa
kebenaran dart sisi Kant, mereka berkata, 'Bunuhlch anak-anak
orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah

hidup wanitarwanita merekok' Dan, tipu daya orarlg-orang hafir itu
tak lain hanyalah sia-sia (belaka). Dan, Fir'aun berkata aiepada

pembesar-pembesarnya), 'Biarkanlah aku membunuh Musa dan
hendaklch id memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya

aku khotwatir dia akan menukar agananu atau menimbulkan
kerusakan di muka bumi'. Dan, musa berkata, 'Sesungguhnya aku
berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dart setiap orang yang
menyombongkandiriyangtidakberimankepadahariberhisab`."

(Qs. Ghaafir [40] : 23-27)



Fiman  Allah   SWT,    l=S.6>  rfej2  Grj   fa~5    "Dan,
sesungguhnya  telch  Kand  utus  Musa  dengan  membowa  ayat-ayat
K&mz.."Sembilanmukjizatyangterdapatpadafirman-Nya:\==J£\:ja'S
b5S,. #'E=± t±S   `CDan,  sesungguhaya Kwi tf.I£_h memberikan

kepada Musa sembilan buah mukyizat yang nyata.wl\4° Tctch drbch;as

juga  tentang  kesembilan  mukjizat  tersebut.   qu±  ¢±£+j  "D¢»
frefer¢#g¢#  )/¢#g  7!)/czfcz. "  Yakni,  hujjah  yang  jelas  dan  gamblang.

Lafazh    c!s-szt/fAocz#    bisa   masuk    untuk   bentuk    mefdz&fahar-   dan

mu'annats.

Ada  yang  berpendapat,  yang  dimaksud  dengan  crs-sw/ffea¢#

adalah Taurat.  €|#5 6!::r3 a;Z}, dL   "Kep&da Fz.7.'cz«#, Z7¢m&#
dam}    g¢rw7®."   Khusus   disebutkan   nama-nana   ini,    sebab,   pusat

perenungan  terkait  dengan  permusuhan  terhadap  Musa  AS  beredar
pada  nana-nana  ini.  Fir'aun  adalah  raja,  Haman  menterinya  dan
Qarun hartawannya masuk dalan golongan Fir'aun dan Haman, sebab,
perbuatannya dalam mendustakan Musa AS  sana dengan perbuatan
keduanya.    £\i± 3±j=  iJ\3S    "Mczha,   7»ereha  berhafcz,   "r7a/
adalah  seorang  ahli  sihir  yang  pendusta."  TLctdsal  rrLercka.  tidck

mampu   mendepak   Musa   AS   dengan   hujjahnya,   mereka  beralih
menuduh apa yang dilakukan Musa AS adalah sihir.

Firman Allah SWT,  lr.pedr j€j`! f€~E I:1:    "Maha, Jczfha/a
Musa datang kepada mereka membowa ke.beneran dart sisi Karhi,"

yaitu mukjizat yang nyata; ,';=; 'i#\: <2;9€!`1 £~C:i ij±Si $6   "Mereha
berkata,  'Bunuhlah  anak-anak orang-orang yang  beriman  bersama
dengandia'.''

Qatadah berkata,  "Pembunuhan ini bukan pembunuhan yang
pertama,  sebab,  setelah  kelahiran  Musa  AS,  Fir`aun  menchentikan

`t4° Qs. AI Israa`  [17]:  101.



pembunuhan  anak-anak.   Setelah  AIlah  SWT  mengutus  Musa  AS
sebagai  Rasul-Nya,  Fir'aun  mengadakan  pembunuhan  tahap  kedua
terhadap bani Israil sebagai hukuman terhadap mereka dan mencegah
mereka dari beriman kepada ajaran Musa AS. Demikian itu dilakukan
agar  pengikut  Musa  AS  tidak  menjadi  banyck  dan  kuat  dengan
keberadaan  kaun  lelald  mereka.  Tetapi,  Allah  SWT  mengalihkan
upaya  pembunuhan  tersebut  dengan  mengirimkan  sejumlah  siksa
beragan,  seperti  kodok,  kutu,  darch,  taufan  hingga  althimya  AIlch
SWT  mengeluarkan  Fir'aun  dan  pasukannya  dari
menenggelapnkanya.  Inilch malma firman-Nya:

buni  Mesir  lalu
ifG3'-iiz°=;€i;-`:ion,tipudayaorang-oranghafirit;'tcklainhan_y_=l:h

i-r _, _ =
5!.a-s!.a@eJafa/,"yakni,beradapad-akerugiandankehancuran.Walau

pun mereka telah berbuat berbagal upaya menjauhkan manusia dari
keimanan,tetapsajatidakadayangbisamen8halangimasuknyaiman.
Dengandemikian,sia-sialahupayabusukmereka.

Firman Aliah SWT, :'4€!; 'eTy' rfeJ£ #i ~di£S Jjri+ j6'2j'
``Dan. Fir'aun berkata (kapada pe-mbesar-penbesarmya), 'Biarkanlch

aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya'."
Lafazh   J=£;i     "4fu   membw7!%fo,"   dengan  /.aLzm,   sebab,   ia   adalah

jawaban   sebuah   perintah,   dan   lafazh    'eJ=5      "Hendal#afr    I.a
me"ofeo#,"  dengan /.¢zm,  sebagai  kata  perintah;  serta  lafazh  'j22;S
"Bz.arha"/clfa aha," tidck dengan/.arm walau pun lafazh Perintch, clan

tetapi   lafazhaya   dibangun   (mab#z.)   atas   lafazh  /.cEm.   Ada   yang
belpendapat,   ini   menunjukkan  bahwa   dikatckan  kapada   Fir'aun,
"Kami    khawatir    Musa    berdoa    buruk    untukmu    dan    doanya

dikabulkan."   Pada   saat   demikian,   Fir'aun   berkata,    S'4`!j   '[ii=T5
"Hendahich  ia  memohon  kepada  Tuhannya.""4\  YalREi, 3angndch

114] Lib. r'ntib A/ 0%r`an, karya An-Nuhhas (4/31).



kanu takut  atas  apa yang disebutkannya tentang Tuhannya.  Sebab,
apa yang dikatakannya itu bukanlah sebuah hakikat. Sayalah tuhanmu

yang maha tinggi.  F.2 3#| di66ji ~j£   "K¢re7fa ses"»ggztA»);¢
aha kfa¢wczfz.r dz.a afrcl7!  me#whar ngczmczmw," yalmi peribadahan kamu

kapada  saya beralih kepada Tuhannya.   5l=al d3€ty-i e ;ir£ ®i ji
"Atau   menimbulhan   kerusakan   di   muha   bumi."   lika,  p:ur+  tidck

merubah agama kalian,  dia tentu akan membuat kerusckan di dunia
ini, yaitu, dengan mendatan9kan perselisihan di antara kita.

Penduduk Madinah, Abu Abdunahman As-Sularni, ibnu Amir
dan   AJha   Arm][   m!e"toacanya.,  ``wa   an   yuzhhira   fit   al   ardhi   al

/¢soflc7'tt42.  Ulama  Kufch  membacanya,  `` `aw  ¢# };azAfe¢ra"  dengan

);a ` /czffeafo.tt43  Lafazh "a/ /asaa!dw" dengan r¢/a `,  demikianlah yang
tertulis di dalam musAAa/ulama Kufch.  ji    "4f¢w," dengan a/I/ dan
inilah pandangan Abu Ubaid. Abu Ubaid berkata, "Sebab, ada huruf
berlebih  dalam  kalimat  ini  dan  keberadaan  lafazh,  " `czw"  berfungsi

sebagai  pemisah.  Sebab  pula,  lafazh  "`czct"  bisa  menjadi  bemakna
"wcz" (dan)."

Am-Nwhhas berkata, "Menurut ulana ahli nahwu yang cerdas
lafazh  "`clw"  tidak bisa menjadi  bemakna  "w¢",  sebab,  pada  yang
demikian akan merusak sejumlah malma. Jika " `a!w" bemakna "wcz",

maka, itu tidak menunjukkan apa-apa di sini. Karena, makna lafazh
"w¢" utck kalimat 6G:i ~j£   "Ka!re#a 5es%#ggrfrnya afro #awafl.r,"

mengandung  kedua  perkara,  dan  malma  lafazh  "`¢w"  mengandung

pilihanantaraduaperkara.Alhasilmaknanya:F.33j=+i6£i~j£
"Karena sesungguhaya aku thawatir dia akan menukar agamamu,"

`[42 Kedua g!.ra `aA ini bemilai mwftzwodr, sebagaimana terdapat di dalarn raqn.a

An,-\N3%dF.\69.



mcka jika  saya menyulitkannya  akan timbullah  kerusakan  di  bumi
Mesir.

Firman Allah SWT,   r±#S>5j£3£Cjzj2 JLfj  "Dam,
musa berhata,  'Sesungguhnya  aha berlindung kepada  Tuhanku  dan
rwfea#mct'. "  Ketika  Fir'aun  mulai  menyulitkan  misinya,  musa  AS

memohon pertolongan Tuhannya;  ,jS  Fc£:    "Da!rz. sef}.ap  ora!%g

);¢73g  "e#)/o"bo#gha#  dz.rz.,"  yakni,  dari  orang-orang  yang  angkuh
untuk beriman kepada Allah SWT.  Saya mensifatinya bahwa dia,  Yf

±)=±;}A..±>'Ofs?..`Tidckberimankepadaharihisab."

Firman AIlah :

®i*56Lgri7'&£K5sj+S,!\:;3j;€,#3;j36j
€j±&J®£;:$5cr,E#"!fT€~EJ;j'&{C,jj+i

63te&J®ljJi;F#fty,-ri(i!=fj=!c±fJ;
©€\'#=J=j£3:cfi:

"Dan, seorang laki-laki yang beriman di ar[lara pengikut-pengikut

Fir'aun yang menyembunyihan imannya berkata, 'Apakah kunu
akan membunuh seorang laki-laki karena Dia menyatakan :

''Tuhanku ialah AIlch, padchal dia telah datang kepedunu dengan

membowa kcterangan-keterangan dart Tuhanmu. Dan, jiha ia
seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya

itu, dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian a)encana)

yang diancankannya kepadamu akan menimpamu". '
SesunggwhnyaALllchtidckmenunjuhiorangsorangyangmelunpoul

b¢f¢s Jagi.pc#d#sf¢." (Qs. Ghaafir [40] : 28)



Dalani ayat ini dibahas empat masalah:

Perf¢m" Firman AIlah SWT, AJ€,3 3fj 36j    "D" seoma!»g
/aft.-/aft. )J¢#g  berz.mcl#. "  Sejumlah  ulama  ahli  tafsir  menyebutkan,
`Narna   lelaki   tersebut   adalah   Habib."   Ada   yang   berpendapat,

Syam`an. As-Suhaili berkata, "hilah riwayat yang paling benar." Di
dalani  rczrz.fr7! .4ffe-Z7zabczrj disebutkan: Namanya Khabrck.  Ada yang

bexpendapat, Hazqil. Demikian disebutkan oleh Ats-Tsa`labi dart Ibnu
Abbas RA dan mayoritas ulana. Az-Zanakhsyari berkata, `Nananya
Syam`an atau Habib." Ada yang berpendapat, namanya Kharbil atau
Hazbil.

Ulana juga berselisih pendapat, apakah dia seorang Israel atau
berbangsa Qibthi.  AI Hasan dan ulana lainnya berkata,  "Berbangsa

Qibthi."  Dikatakan:  Dia  itu  anak  panan  Fir'aun.  Demikian  yang
dinyatakan  As-Suddi.  As-Suddi  juga  berkata,  "Dia  termasuk  yang
selamatbersamaMusaAS."01ehsebabAllahSWTberfiman,J\:63

Sj+}3     "Dorz.  ke/"¢rgr  Fz.r'a!w». "  Inilah  lelaki  yang  dimaksud
dalam  fiman-Nya,   8±J£±  j6  c;:3.  3£.±jl l=i $ 3±1p`  £~€j    ``Darty
datanglch  seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas  seraya
berfrofcz..  ''ZJa!. Muscl... "I 144 dan seterusnya. Ini pendapat Muqatil.

Ibnu Abbas RA berkata, "Hanya lelalri tersebut yang beriman

(dalan surch AI Mu'min) dan istri Fir'aun serta lelaki yang berkata
(dalan  fiman-Nya):   #j=}~ 4> 6|Jji; <311}{ 6£   "Ses%#ggrfr#yo
pembesar     negeri     sedang     berunding     tentang     ka:rm     untuk
membw#wfemti." (Qs. AI Qashasb [28] : 20).

Diriwayatkan  dari  Rasulullah  SAW  bahwa beliau  bersabda,
•.Termasuk      Shiddiiquun      (orang-orang      yz"g      membenarkan

perkat-ya   dengan   perbuatannya   -peneljemah)   crdcl/clfe   Habz.a

1144 Qs. A| Qashash [28]: 20.



Natiar lelahi  beriman  dalan  surah Yasin,  dan lelaki beriman  dari
kerabat  Fir'aun  yang  berkata,  'Apahah  kalian  hendak  membunuh
seseorang yang berhata,  "Tuhanku Allah," serta Abu Bakar Shiddiiq
dandialahyangpa|ingutamal.''\\4S

Ayat ini berisi bujukan dan hiburan kapada Rasulullch SAW,

yrfui, janganlah kamu heran dengan kemusyrikan kaunmu. Lihatlah
lelaki  ini,  dia mempunyai  alasan yang kuat di  hadapan Fir'aun dan
karena  itu  Fir'aun  tidck  mencelakakannya.  Ada  yang  bexpendapat,

Lelaki  ini  dari bani  lsrail  yang menyembunvikan keinanannya dari

pengetahuan keluarga Fir'aun.

Dari As-Suddi pula, dia berkata, "Berdasarkan pemchanan ini,

ada lafazh yang dikedepankan dan dialchirkan dalam ayat ini. Susunan
kalimat   sebenarnya   adalah:   wcz   ga!a!/cz   ra/.w/ci7!   "w '"z.#w7!  );¢#wmw

z.I.mcrcI#c!faw   "z.#    `cz/I.   F!.r`ac"   a)an   seorang   lelaki   beriman   yang

menyembunyikan  keimanannya  dari  pengetahuan  keluarga  Fir`aun
berkata).   Siapa  yang  berpendapat  lelaki  tersebut  berbangsa  Qibthi
maka lafazh ""fl#" baginya berkaitan dengan lafazh yang ditiadakan

yang  merupakan  sifat  bagi  lelald  tersebut.  Susunannya:  14;a  qc[cz/a
rofulun  mu'minun  mansuubun min  `ali Fir`aun @an seorang lelcki
beriman yang berhubungan dengan keluarga Fir'aun berkata),  yakni,
finilinya  dan  kerabatnya.  Siapa  yang  beranggapan  lelaki  tersebut

tL45 Hadits hi disebutkan Imam As-Suyuthi di dalam /amz.' j4J KazJJ.r (2/373) dari

riwayat  Abu Nu`aim  di  dalam .4J A4a `rz/aft  dari  Abu  Laila.  Di  dalam  sanadnya
terdapat nama `Amr bin Jami`, tertuduh memalsu hadits. Riwayat datang juga dari
Ibnu An-Najjar dari Ibnu Abbas RA, di dalarn sanadnya terdapat Mahfuzh bin Abu
Taubah  dan  dia  ini  dha`if.  Teks  hadits  berbunyi:  "Pa!rcz  sA!.ddz.I.a  I.fu  fz.ga..  jJczbz.b
Najjar  lelaki  beriman  dalan  surah  Yasin,  Hazqil  lelaki  beripean_  qTri  keyabat
Fir'aun, dan Ali bin Abu Thalib dan dia yang paling utama." Hadi:ts ini 5nga, di"un:t
di dalam /amz.' .4sfe-Sfeagti!.r dengan nomor 5148 dengan mendchulukan Hazqil atas
Habib Najjar, dari riwayat Ibnu An-Najjar dari lbnu Abbas dan Imam As-Suyuthi
menilainya d7Ia '1/, dan bemomor 5149 deri riwayat Abu Na`im di dalam j4/ "a `r!/aft
dan dari riwayat lbnu `Asakir dari Abu Laila. Imam As-Suyuthi menilainya hasan.



seorang Israel maka lafazh "ma»" berkaltan dengan lafazh "}ifzthfm«"
dan berada pada kedudukan objek kedua  (mcz/#ci/ tsaa!#z.)  bagi kata

kelj a ");a!kzcl"#"."

AI Qusyairi berkata,  "Siapa yang beranggapan lelaki tersebut

dari  bani  Israil,  maka  itu  jauh.   Sebab,   dikatakan  hafcz7#afec{  cz"rcz

frodz¢¢  (dia menyembunyikan urusan  ini)  dan tidak berkata hafcI7#cz

7%z.7€A% (menyembunyikan darinya). Allah SWT berfirman,  'fi{6jng ty'j'
\£.±f    "Dan,  mereka  tidak  dapat  menyembunyikan  (dari  Allah)
~,

seswczfc{  4e/.adz.¢# pw#."1 146  Lagi  pula tidak  ada kemun8kinan  Fir'aun

itu dari bani Israil.

jKed%¢:  Fiman  Allah  SWT,  'fif 5j  jj{{ Cji  jg;  6|#£:i
"Apakch   kamu   akan   membunuh   seorang   laki-laki   karena   Dia

menyatahan..   'Tuhanku  ialch  Allah',"  yalmi,  dengan  berkata  atan
dikarenakan 'f fti <i,6 3if e 3*   "Dia berkg:a:  :'|:A:h_anha ialch Allah. "
Maka,    lafazh    "`¢#"   berada   pada    kedudukan`ii~clshaa   dengan
membuang  huruf kAa!¢,dfa-nya.   €xp"! fT€~€ i;i    "Pad" dz.a

;e#dma:?,:a:e;:dg¢:e"in::I"£;".T;e#:#=orfjfroe±f;%%
``Dari  Tuhanmu.  Dan, jiha  ia  seorang pendusta mcka  dialch yang

rme#a#ggrt#g     /frosaJ     dasf¢7!j/a     I.fw."     Perkataannya     ini     tidak

menunjukkan  dia  ragu  dengan  risalch  yang  dibawa  Musa  AS  dan
kejujurannya. Dia berkata demikian, dengan maksud menyelamatkan
Musa AS dari siksaan Fir'aun.

Jika  "w¢  I.7c j;czfu#"  dengan  7Iw#  maka boleh,  tetapi,  dibuang

sebab   tidak   perlu   -menurut   Sibawaih.   Lagi   pula,   itu   7gw73   i`rab

berdasarkan perkataan Abu AI Abbas.

[[46 Qs. An-Nisaa`  [4]: 42.



:f3=fdfiJ5 6>,if e a.®ti  "Danjiha ia seorang
yang   diancankannyayang   benar   hiscaya   sebagian   foencana)

frepadrmw  ake#  ;"e#z.mpamw. " Yakni,  tidck menimpa kalian kecuali

sebagian  yang  dijanjikan  kapada  kalian  yakni  kebinasaan  kalian.
Madzhab  Abu UbaidchLL47 menyebutkan bahwa makna:   C£{ JL;
•{±±.  " Sebagian qJenca:a) yang.dia::aTrnn::_ _::_:::::~:'.':_Se=:::.

yang  diancarnkan  kepadamu.  Abu  Ubaid  menyenandunBkan  syair
Labid:

Orang-orangyangmeninggalkansejunlchtempatjikabukan
buminya atou

Terihalsemacq]a`dha)jiwaterikatdengankematiannya]]48

Pada  bait  syair  ini,  lafazh  ba `dfow  yang  bermakna  sebagian

bermakna  semua.  Sebab,  jika  sebagian  terkena  maka  akan  terkena
kapada   semqu~__tidck  -diragckan,   sebab,   semuanya  masuk   dalan
- -_ f ----------. _ _ -

ancanan.hiadalahpelunakanbchasadalammemberinasihat.

AI    Mawardi]t49    menyebutkan   bahwa    lafazh    ¢J    ba`dfaw

dipergunakan pula utk mrfua ¢J fu/J#, semua, sebagai pelembutan
dan   perluasan   percakapan.   Makna   demikian,   sebagaimana   yang
dikatakan seorang penyair:

Orang-orangyangperlahantelchmendapathansemunfoa`dha)
keperluannya

1147 Lib. "a/.ae 4/ 9%r`a!", karyanya (2/205).
'`48Baitsyairinibagiandaricatatamya.Lib.didalamSyarftj4J"tt`aJJagafkarya

Ibnu An-Nuhhas (1/161), den Ja"fearafr j4ry `a!r j4J  `4ra6 hal.71, dan j4J "##fa%a[b
(4/23), Ma/.cra i4J gttr`a% (2/205, dan "a'a„i. 4J gwr`an, kar}ra An-NIihhas (6/216),
;ha AI Bahr AI Muhith (7146T).

I149Lih.ra/s!.rA/Mawardz.(5/153).



Terkndangorang-orangyotngterbizru:buruberbuatsalch]]5°

Ada yang mengatakan juga:  Allah SWT berfiman demikian,
sebab,  dia  memperingatkan  mereka  tentang  berbagai  macam jenis
siksa dan setiap jenis dari siksa itu membinasckan.  Seakan memberi

peringatan terhadap sebagian dari siksa tersebut.

Ada  yang  bexpendapat,  menimpa kamu  siksa  ini  yang  telah

diucapkan-Nya  ketika  di  dunia,  dan  itu  adalah  sebagian  dari  siksa.
Kemudian,  siksa  yang  dijanjikan  itu  dengan  kenyataan  di  alchirat
berdekatan.

Ada yang berpendapat,  menjanj.ikan  siksa bagi mereka yang
kafir dan memberi ganjaran baik yang beriman, dan j.ika benar kafir
mereka mendapati sebagian dari yang telah dij anj ikan.

8±;i  S  :;  G±= i  ':6i) 'E;).~   ``Sesungguhnya  Allah  tidak
menukyuhi   orang-orang  yang  melampoui   batas,"  kepaha  dirin:ya.
sendiri;   €\'ir  "/czgz.  berdasfa,"  kapada  Tuhannya,  seraya  memberi
isyarat kepada Musa AS. Dengan demikian ayat ini adalah perkataan

:;:„:?=„:bme:#.afz.d;a?O¥,::::nd:::tinL;f=tN?*S\rio|:,z::.
berdusfa,"  dalam  pengakuannya.  Mengisyaratkan kapada  kenyataan
Fir'aun, dan dengan demikian ini adalah perkataan-Nya.

]Kefz.g¢:    Firman    Am    SWT,     r'rifi   K5      ");a»g
me#);e"bw#}Jz.ha"   I.ma7i#)/a. "   Qadhi   Abu   Bakar  bin  Al   `Arabi]]5`

berkata, "Sebagian ulama berkata bahwa seorang yang mencapai usia
baligh, j ika dia menyembunyikan keimanannya dan tidck melafazhkan

L]5° Bait syair ini milik Umar AI Qathami sebagainana terdapat di dalam Dz.w4n-

nya  hal.25.  Terdapat juga  di  dalam  ra/sl.r j4J A4law¢rd!.  (5/153),  dan .4J Bafar .4/
M¥kst\thL(E%hLkmA|Qur`an.(411659).



keimanarmya   dengan   lidahnya,   tidak   dianggap   beriman   dengan
keyakinannya.

Imam   Malik  berkata,   "Jika   seseorang  berniat   di   hatinya

menceraikan istri,  maka perceraian itu teljadi.  Sama halnya dengan
seseorang yang dihatinya beriman dan kafir."

hoam Malik menjadikan sumber rujukan adalah hati.  Tetapi,

apa yang dikatakannya ini tidck mutlak, sebagaimana yang telch kami
bahas di dalam kitab ushul fiqh. Kesimpulannya, seorang bali8h yang
di   hatinya   berniat   kafir,   maka   kafirlch   dia   walau   pun   tidak
mengucapkan kekafiramya tersebut. Sebaliknya, j ika berniat beriman
disyaratkanbaginyamelafazhkankeimanannyadenganlidahnya.

Keimanannya berlalku antara dia dengan AIlah SWT jika dia

berdusta   mengucapkan    kekafirarmya   karena   takut    atau    siasat
melepaskan  diri  dari  penguasa  zhalim.  Tidak berlaku keimanannya

jika  tanpa  sebab  yang  membolehkannya  mengucapkan  kekafiran.
Tidak disyaratkan dalan melafazhkan keimanannya persaksian orang
lain. Akan tetapi, disyaratkan persaksian orang lain dalam batas agar
diridanhartanyateljagasebagaimanalayalmyaseorangmuslim.

IKeeap¢f :  imam  Bukhari  dan  Imam  Muslim  meriwayatkan,
dari   `Urwah  bin  Az-Zubalr,   dia  berkata,   "Saya  berkata  kapada
Abdullah bin Amr bin AI `Ash, "Beritakan kepadaku perbuatan paling
keji yang dilakukan orang-orang mus)rik terhadap Rasulullch SAW."
Abdullah  bin  Jim  bin  A1  `Ash  berkata,  "Ketika  Rasulullah  SAW
berada pada halaman Ka`bah, datanglah `Uqbch bin Abi Mu`ith. Dia

meraih  pundck  Rasulullah  SAW,  menarik  bajunya  dan  mencekik
lehemyadenganbajubeliautersebutdengancekikanyangkeras.

Sesaat kemudian Abu Bakar RA datang den menarik pundak
`UqbahmenjauhkamyadariRasulullahSAW,serayaberkatfty6j¥i

7J2J



:#5tr,€xp-1r€~EJ;j'&{<;~ifjj;±®i#;;"AprhaAham"ha„
membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan..  "Tuhanku ialah
Allah,"   padchal   dia   telch   datang   kepadamu   dengan   membowa
freferfl7cgr#-fefercz#gr#  da7~z.  rwfecI7im". "1 152  Teks  hadits  milik  inam

AI Bukhari.

Imani   At-Tirmidzi   AI   Hakim   meriwayatkannya   di   dalam

IV¢wadz.r i4/  `UsAzt/ dari riwayat Ja`far bin Muhammad dari ayahnya

dari  Ali  RA  dia berkata,  ``Setelah wafatnya Abu  Thalib,  tiga orang

Quraisy berkumpul bermusyawarah bermaksud membunuh Rasulullal
SAW. Salah seorang berpendapat dengan memukulnya (a/ waj '#).1 153

Seorang  lain berkata dengan mendorongnya  (f¢/f¢/a)I 154.  Rasulullah

SAW   meminta  bantuan   orang-orang,   dan   tidak   ada   yang   mau
menolongnya kecuali Abu Bakar RA.

Saat itu Abu Bakar mempunyai dua jalinan rambut. Datanglah
salah seorang dari mereka memukul Rasulullah SAW. Datanglah yang
lain   mendorongnya.   Saat   demikian   Abu   Bakar   berkata   dengan
suaranya  yang  tinggi,  "Ce|akalch  ka|ian,  dr'ri{ <3j  j|i{  ®i  #:;
"Apakah   kamu   akan   membunuh   seorang   laki-lcki   karena   dia

me#);czfa!ha7i..     ''rc.fea#ha    I.a/¢fa   j4JJaA. "    Demi    Allah,    dia    adalali

Rasulullch SAW. Pada waktu itu salah satu dari dua jalinan rambut

Abu  Bckar  terpotong.  Rasulullch  SAW  berkata  kapadaku,  "Demz.
AIlch,  hart Abu Bakar  tersebut lebih baik dari hari lelaki berinan
d¢rz.     fer¢bclf     Fz.r`act7c."     Dia     lelaki     yang     menyembunyikan

L]52 |R. A| Bukhari di dalam pembahasan tentang Tafsir (3/183), dan HR. Imam

Ahmad di dalam ,4/ A41zA5i#ad (2/204).
'.\53 AI Way 'u a.drlah al-lakzu ardnya. "er[asiilL  Wdya 'ahu bi al yad wa as-sikkiin

bemalma  memukulnya  dengan  tangan  dan pisau.  Fya/.a'chzf j  `«»zfqz.Az.,  yakni  di
\e#Taz,#g;:hisuany#:a¥zaaif?:ah)#danaq|aqahudanzalealahu,"endorongnya.Al-

Lisan (enrfu. talaldy.



keimanarmya.  Karena  itu  AIlah  SWT  memuji  nananya  di  dalam
RItab-Nya. Tetapi Abu Bakar, dia menyatckannya keimanannya dan
mengorbankan har[a dan darahnya untuk Allah SWT."

Menurut saya (AI Qurthubi):Perkataan Ali RA, "Dia lelaki

yang    menyembunyikan    keimanannya,"    maksudnya    pada    awal
mulanya   berbeda    dengan   Abu   Bckar   RA    yang    menyatakan
keimanarmya dengan terang-terangan. Sebab, Allah SWT menj elaskan

bahwa  lelaki   tersebut  menyatckan  keimanannya  saat  mengetahui
rencana  pembunuhan  Musa  AS  sebagaimana  yang  akan  dijelaskan

nanti.

Disebutkan di dalam Ivaw¢dz.r 4J  `Usfe#/ dari Asma' binti Abi

Bckar  RA,  orang-orang  bertanya  kepadanya,  "Kekejian  bagaimana

yang   kamu   lihat   yang   dilakukan   orang-orang   mus)rik   Makkch
terhadap Rasulullah SAW?" Asma' RA berkata, "Saat itu orang-orang
musyrik sedang nongivong di Mesjid. Mereka memperbincan8kan apa

yang dikatakan Mulanmad SAW tentang tuhan-tuhan mereka. Pada
saat  mereka  dalan  keadaannya  yang  demikian,  Rasulullch  SAW
datang   memasuki   mesjid.    Mereka   semuanya   bangkit   menuju
Rasulullah  SAW.   Setiap  kali  mereka  bertanya,  Rasulullch  SAW
menjawabnya."

Mereka bertanya,  "Bukankch  engkau berkata,  demikian  dan

demikian  tentang  tuhan-tulrm  kani?"  Rasulullch  SAW  menjawab,
"Be#czr. "  Seketika  itu  mereka  bergerck  secara  bersamaan  menuju

Rasulullal  SAW.  Mereka  membetot  tubuh  Rasulullah  SAW  dari
segala  arah.  Saat  demikian,  seseorang berteriak  kapada Abu  Bakar
RA,  "Temuilch  sahabatmu."  Abu  Bckar  RA  pergi  meninggalkan
kami.  Saat rfu rambut Abu Bckar ®anjang)  dijalin dalam beberapa

jalinan.



Abu Bakar RA segera memasuki masjidil Harani dan berkata,
"celakalahkalian,cr,j£;}.tr€~€j;j'fi{C>jj+{®i*;6Ji¥i
=ifef   `Apakah ka:;; ;ka; ;:mbunwh seor;nz: I;hi-lahi kare;a dia

menyatakan:   "Tuhanha   ialch  Allah,"   padahal   dia   telch   datang
kepadamu dengan membowa keterangan-keterangan dari Tuharmu'.
Seketika   itu   mereka  berbalik  melapaskan   Rasulullah   SAW   dan
men8hadap Abu Bckar RA. Kemudian Abu Bakar RA kembali.

Setiap kali Abu Bakar RA memegang jalinan ranbutnya, dia
memotongnya jalinan demi jalinan,  seraya berkata,  ``rabaa!7.czfaa! ycza

dzaa al jalaali wa  al  ikraam.  Ikraam,  ikraam Qh:alELfL rrndia. Eng)ram,

wahal  Dzat  yang  memiliki  kekuatan  dan  kemuliaan.   Kemuliaan,
kemuliaan).

Firman Allah :

Sfc,€-ttbe6i£±±;cfcj=;<ty.tj~&rfefi#-ial=j-f'fj2#

3£jtjfy€!3c.#~t2jdsj\~cy€£*2i~cfjr¥5j6€lfz~€O£

©¥j±<¥'tfj:jE3peS;3ff~j!2fg6£\;~cal€fj6j©

;,¥r#a%as6#fErty;Le3ii:'¥:*£,Gj:i~::£±'p,%
©jG;±=,'al`6'rfu`givfcrri;*6J=,at

C`(Musa berkata), 'Hal kaumku, untukmulah kerof aan pada hari ini

dengan berkuasa di muha bumi. Siapakah yang akan menolong kita
dart adeab Allah jiha adzab itu menimpa kita! ' Fir'aun berkata,
'Aku tidak mengemukakan kepadamu, melalnkan apa yang aku

GEE



pandang balk, dan aku tiada menunjukkan kepalamu selaln jalan
yang benar'. Dan, orang yang beriman itu berkata, 'Hal ha:umku,
sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa (bencana) seperti

peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu. (yakni) Seperti
keadaan kaum Nuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang

sesudah merekoh Dan, Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman
terhada[p hamba-hamba-Nya. Hal kaumku, sesungguhnya aku

khowatir terhadapmu akan siksaan hart panggu-memanggil. (yo[itu)
Hart (kdika) hamu (lari) berpaling ke belckang, tidak ada bagimu

seorang pun yang menyelamatkan I.amu dart (azab) Allah, dan
siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidck ada baginya seorang pun

)J¢#g ¢k¢# J#e"bcri.pefw#jw*'. " (Qs. Ghaafir [40] : 29-33)

Fiman Allah SWT,  rig-i &£±ji 'pe2;±;   ``(44%s¢ berhaf¢/,
'Hai  kaumku,  untulanulah  kerajaan  pada  hari  ini'."  Trii perkataanL

lelaki berinan dari kerabat Fir'aun tersebut. Pada perkataan-Nya: 2¥5
"ZJaz. faw7#ha," dalil bahwa lelaki tersebut adalah bangsa Qibthi. 01eh

sebab itu dia menambahkan seruarmya tersebut kepada dirinya sendiri

:=enbge=iati£-#ri,``H.?:„Z#a';';gr¥ya:;:,hamth:aaLbe:rLsh#i:
kepada Allah atas itu;  ck;<Y.i a, &±#;    "De#gr# berfroasa dz. mwha
b%mz.," yini, gfea/I.bz.I.#a yaitu sebagai orang-orang yang menang, dan

dia terbaca mclusfecfb sebagai faaa/. Yalmi: ¢ fo¢a!/ zflwfawwrz.ham (dalan

keadaan kamu berkuasa). Dimaksud dengan bumi adalch bumi Mesir,

£;=;e3?¥¥{:,=£,Pkgr#`g;di:D:`d¥ga„S:„::j£4fr¥a::



membedkan kedudckan yang balk kapach Tusrf di muha buni.nd\SS
Yalmi di bumi Mesir.

ELr£~E  c,i  &T  c#-t+ be   8L£2;i;  c£     "Sz.apahaA  );&»g  aha#

menolong kita dart adzab Allah jika adeab itu menimpa kita!" yckni,
dari siksa Allah. Lelaki itu berkata demikian memperingatkan mereka

dari kemarahan Allah jika Musa AS benar.  Setelah lelaki itu berkata

::r:tanandy:teTs=:t:nil:::8ba:::ta:anGj;:'av¥£;£!Eet*Z);al,%aan4
mengemukakan kepadamu, melalnkan apa yang aku pandang baik. "

Abdurahman bin Zaid bin Aslan berkata2 "Maknanya:  Saya
tidak memberi pendapat kapada kalian kecuali pendapat tersebut baik
menurut saya;  3£jfj± Y€!3:.j:i tfj   "D&# aha Jz.ado me»zt»/.wkha»
kepadamu selain jalan yang benar," dengan "endustai M:usai AS dan
berinan kapadrfu.

Firman Allah SWT,  jJ;g 62\: ~Cjif J6j    "Da»,  or¢»g );a[#g
be7i.ma»  zt2f  berhafa!,   "J7oz.  hacfmfu. " Dia menambahkan nasihatnya;

±)f±5S\ i5. i;3, SSS Sfi~&±  "Sesungguhnya aku khawatir kamu
akan ditinpa foencana) saperti peristiwa kehancuran golongan yang
bersefuf„. "  Yakni,  hari-hari  siksa  yang  ditedma  orang-orang  yang
memerangi para Nabi yang akan disebutkan nanti.

Fiman  AIlah  SWT,  3ffi{ r¥t j¥ JLi ~j£ £3ifp'   "J7&z.
kaunku,  sesungguhnya aku thowatir terhadapmu akan siksaan hart

pa»ggz./-mem¢#ggz./. "    Lelaki    beriman    itu    terus    menambahkan
nasihatnya dan kini dengan ancanan.  Scmua itu menunjukkan akan
keinanannya.  Berkata demikian, dengan kemun9kinan siap dibunuh
oleh kaumnya atau semacan kesepakatan bahwa mereka tidak akan
berlaku  jahat  kepadanya.  Allah  SWT  benar  menjaganya  dan  itu

1155 Qs. ¥uusuf [12]: 21.



dinyatakan dalan firman-Nya:  1-i;±=; ( i.\€;;. Z6{ a:=3     "Maha
Allah memeliharanya dari kyahatan tipu daya mereha." (Qs. Gharful

[40]: 45).

Mayoritas   ulana  membacanya,   31=}{     dengan   dad/  tanpa

tasydid,  yakni, )/a«rm  a/ gz.)/a¢maA  qari  kiamat).  Umayyah bin  Abi

Ash-Shalt berkata:

Orang-orang saling mengabarham saat digiring

Merehapenduduhayahinggaharipanggil-menanggi|(at.tanaad)]]56

Dise`txpt af-fa»czard, sebab, pada hari itu mereka saling panggil

memanggil. Penduduk 4J 4 `rcza/ memanggil sekelompok orang yang
mereka  kenal  melalui  tanda  di  keningnya.  Dan,  penduduk  surga
menyeru penduduk neraka:  \f£ €j 6j€; C 61£:3 £ bi   ``Sesz/»ggz/A»);¢
hami  dengan  sebenanya  telah  memperoleh  apa  yang  Tuhan  kawi
men/.a#jz.ke##);a  frepnda  kemz.."1 157  Dan,  pendudck  neraka  menyeru

penduduk surga:  g~al 61,I=±: iJ2ii 5i   ``£z.mpaAha»/aA Aep¢da hamz.
Sedikit air.»\\58

0rang-orang      laimya       saling      berseru      mengabarkan
kesengsaraan  dan  kebchagiaan  seseorang  lain.  Ada  yang  berkata,
"Ketahuilch bahwa givJa[# bin /cl/a# telah menerima siksanya dan dia

clan berada dalam keadaan sengsaranya selananya." Seorang lalnnya
berkata, "Ketahuilah bahwa /#/cl# bin /w/a!# telah menerima ganjaran
kebaikamya dan dia akan berada dalam kebchagiaamya selananya."

:::a,San6ti¥¥in6:anGg¥:ga,#;¥#5b:frse:f:,:„edsa„:::d;:#g

t[56 Bait syair ini terdapat di dalam Tafsir AI Mawardi (5/154),  dan .4/ BaAr j4J

"f:!`ti8:;'£fA'::=:i;i.ro:



divariskan    kepadanu,    disebabkan    apa    yang    dahulu    hamu
kerjahan.."59

Malaikat  juga  berseru   saat   kematian   disembelih,   "Wahai

penduduk  surga,  abadilah tanpa kematian.  Wahai penduduk neraka,
abadilah tanpa kematian." Setiap kaum juga menyeru pemimpinnya,
dan lain-laimya.

AI Hasan, ibnu As-Samaiqa`, Ya`qub, ibnu Katsir dan Mujahid
membacanya,   "4f-ra#aadz.)/"   dengan   menetapkan  )/cl`   pada   saat
menyanbungnyadanwagarfuya,sebagaimanaas|inya.1160

Ibnu  Abbas  RA,  Adh-Dhahhak  dan  I]dimah  membacanya,
");awma[  af-fa#¢a!dd"]]6]   dengan  da/  tasydid.   Sebagian  orang  Arab

berkata, "Ini salah, sebab, lafazh hi berasal dari kata kerja #adda -

)/a7zidd%   bemakna   melarikan   diri,   sebagainana   yang   dikatakan
seorang penyair:

Sekowanan unta yang tidur telah mengobarkan fakutku

Unta-untayangberlari(nowaadi)berlombamenaksasepenuhnya]]62

Sejumlch orang Arab itu berkata, `Tidak ada makna melarikan
diri pada hari kianat."

Abu   Ja`far  An-NulhasLL63   berkata,   `Tandangan   ini   salah.

gzto`aA  ini  bagus,  dan  maknanya  adalah );a"rna  af-ftz»aa/«r  thari
saling melarikan diri dari sahabatnya)."

::::%..ra4a#e:fgE::i:;efapkany¢`adalahq}.ra`afamwJaw#.raft,sebagairmna
disebutkandidalamragr}.bA#~Ivas)/rhal.169,dan.4JJg#a'(2/755).

t]6[ gz.ra `a4 dengan da/ tasydid pada lafazh (af-ra#aa[dtry, disebutkan An-NI]hhas

di dalam Ma'a»z. .4/ gzfr`a» (6/220) dan gz'ra `aA ini tyadr,  sebagaimana disebutkan
di dalam i4/ W"Afusab milik Ibnu Jinni (2/243).

tt62 Bait syair ini milik Tharfah bin Al  `Abd sebagainana terdapat di dalan ,4/-

£isa# (entri:  »aday¢).  An-Nuhhas berdalil dengamya di dalam 4/a'a»z. A/ g«r`am
(6/220).



Adh-Dhahhak berkata: Mereka berlari saat mendengar gej olak

suara api neraka. Kemana pun mereka lari, mereka menjumpai barisan
Malaikat  di  sana.   Karena  itu  mereka  kembali  ke  tempat  semula
mereka berada.  Inilch yang  dimaksud  dengan  fiman-Nya:  3\f!{ r3J
"Hari  panggil-memanggil,"   dan  f3rman-INya,..     9\.. a?rJi!\5  {}; :S==±

SffT3S:;=j\3,if§I-J\u'i±±Jti;;:fi=:I..Haijama'ahjindanmousia,
jika   kanu   sanggap   menembus   (melintasi)   penjun   lan?}t  .9?.I
bwmz.,"1164  dan  ayat  seterusnya.  Kemudian  firman-Nya:     T£  £ril}.{j
\SS±     "Dan,    malaikat-malalkat    berada    di    penjuru-pdyuru
angit.„"6S

Ibnu  Mubarck  meriwayatkan  riwayat  semakna,  dia  berkata:

Abdurahman  bin  Yazid  bin  Jabir  mengabarkan  kepada  kani,  dia
berkata:   Abdul  Jabbar  bin  Ubaidullch  bin  Salman  menceritakan
kepada kani seputar firman-Nya:    6J}± ri;i © 3\=}{t;J# 3C]i~j£
'dy!z±   "Sesungguhnya aha kha:watir terhadaprm ahan siksaa: ha:i

panggtl-memanggil.  (yaltu)  Hart  (ketha)  harm  aari)  bexpaling  ke
be/¢hang."Kemudianmerekaberdoaagardikabukandengantangisan
air   mata.   Mereka   pun   menangis   hingga   habislah   air   matanya.
Kemudian  mereka  berdoa  agar  dikabulkan  dengan  tangisan  darah.
Mereka pun menangis hingga habislah daral air matanya. Kemudian
mereka berdoa agar dikabulkan dengan tangisan nanah. Mereka pun
menangis  hingga habislah  nanah  air matanya.  Karena tangisan  itu,
matanya memanas seperti tanah yang dibakar api."

Ada yang berpendapat,  kejadian  ini  teljadi  pada  saat tiupan

san8kckala yang pertama dilakukan oleh Malaikat Israfil, yakni tiupan

yang   membuat    semua   makhuk   takut    dan   terkejut.    Demikian

1163 Lib. Mcz 'a#!. j4/ g#r`a# (6/220).
1164 Qs. Ar.Rah-[55]: 33.
1`65 Qs. A| Haaqqah [69]:  17.



disebutkan oleh Ali bin Ma`bad dan Ath-Thabari serta ulama lalmya
dari riwayat Abu Hurairah RA. Di dalanmya disebutkan: "A4laAtz b«mz.

Iayaknya  hapal  yang  berada  di  lout  yang  dihantam  gelombang.
Manusia   jatwh   berguling-guling   di   atas   punggungn:ya.   Ibu-ibu

menyusui  lupa  analenya.  Wanita-wanita  hanil melahirhan  anaknya.
Kanak-kanck seketika menjadi tIAa.  Syetan beterbangan berlari,  dan

bertemu  para   Malaikat   dan  lalu  memukulnya.   Manusia   berlari
b;:f:::.`::s:f,,g-,£=:sa.-ru=:f,e-f%%:i=.,ff:,.,;:--,-.--:`Ii-3,f:I,:3i

panggil-memanggil.  (yaitu)  Hari  (ketika)  kamu  aari)  bexpaling  ke
belakang, tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkan ka:mu
dari (azab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada
baginya   seorang  pun   yang   akan   memberi  petdyuk.""66   Hzrdits
seterusnya. Telah kami bahas dan bicarakan secara luas dan mendalam
di dalam kitab kami 4f-radzdr.raA.

Diriwayatkan dari Ali bin Nashr, dari Abi Amr, bahwa huruf
d¢/  pada  lafazh  "af-1a#a¢d"  dibaca  sukun  saat  bersambung  saja.
Diriwayatkan  dari  Abu Ma`mar dari  Abdul  Warits  adanya )/a`  saat
membacanya  bersambung.  hilah  pendapat  Warasy.  Pendapat  yang
masyhur   dari   Abu   Amr   meniadakan  )/cz`   pada   kedua   keadaan.
Demikian   pula   gz.ra`czA    ketujuh    ulania    Qari',    selain    Warasy,

sebagainana yang telah kami paparkan darinya, dan juga selain Ibnu
Katsir sebagainana yang telah kami j elaskan.

Ada   yang   berpendapat,   Ada   lafazh   yang   disembunyikan.
Yalmi:.     `irmii    alchaofu     `alaikum     `adzaaba    youmi     at-tanaad

(sesungguhnya   aku   khawatirkan   kalian   akan   siksaan   pada   hari
panggil-memanggil).  Wra//aaAw a '/czm.

t ]66 Disebutkan AI Alusi di dalam J2zfA 4/ A41cz `anz. secara ringkas (7/451), dan Ath-

Thabari /amz.' j4/ Bq);an pada tafsir ayat tersebut.



'dy!>16SS'F£.``lyaltu)Hariqvetika),I::::::n::.,aari)berpalingk=

belakanir  siiari;;  badal  ba;a  la;REh   .,iEl 'F3.    "Hart  panggil-
memanggil."  }X= .be, :16 'f I)±±;a cf3  "Dan  siapa yang  disesatpen
Allah,  niscaya tidak ada  baginya  seorang pun yang  akan memberi

pefwH/.wk. "  Yckni,   siapa  dari  hanba  AIlch  yang  di  hatinya  ada
kesesatan,  maka  tidak  ada  petunjuk  baginya.  Tentang  siapa  yang

berkata,   ada  dua  pendapatt]67.   Perf¢ma!,   musa  AS.   Kedwcl,   1elaki

mu'min   dari   kerabat   Fir`aun.   Pendapat   yang   kedua   mendekati
fuebeunlan. Twallaahu a 'lam.

Firman AI]ah:

r±£~€li:,#c;'fj.g6rap"tJ;€cr,ci+±:E€~€J@'j
a,i=€¥jij£3¥L,f,'rit±=i;d'#ca£\s£~£:,ch>
fitrf.\£~e,6Jjj2.±j{©€8j£3iz£3:'riiija.
rfu,fj':gr\:&al€TiiejS{fu,ffifetr*i9£I£3£

©3€,Ti£'¥fe'j±G+ri{?;
CCI)an,sesungguhnyatelahdatangYusufkepedoimudengan

membowa keterangan-kcterangan, tetapi, kanu senantiasa dalan
keraguantentangapayangdibowanyakepadunu,hinggaketikadia

meninggal, kanu berkata, 'Allah tidak ahan mengirim seorang

(rasul pun) sesudahnya. Demihianlah Allah menyesatkan orang-
orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. (yaltu) Orang-orang

yangmemperdebatkanayat-ayatAllahtanpaal,asanyangsampai

]]67  Kedun  perkataan  ini  disebutkan  oleh AI  Mawardi  di  dalam kitab  tafsimya

(5,155).



kepada mereka Amat besar kemurhaan ¢agi mereka) di sisi ALllah
dan di sisi orang-orang yang beriman. Demihianlah Allah

mengunci matt hati orang yang sombong dan sewenang-wenang':'

(Qs. Ghaafir [40]: 34-35)

FimanAllchSWT,€±P.£J3cr,cif±:E€~€J@'p`"Dan,
sesungguhnya   telch   datang   Yusrf  kepedamu   dengan   menbowa
freferaJtgr#-feferc!7ggr77. " Ada yang berpendapat,  ini perkataan Musa

AS.  Ada  yang  belpendapat,  itu nasihat  lelaki mukmin  dari  kerabat
Fir'aun  tersebut.  Dia  menSngatkan perilaku  mereka  dahulu berupa
kesewenang-wenangan terhadap para Nabi, dan yang dimaksud adalah
Yusuf bin Ya`qub AS yang datang membawa keterangan-keterangan
kepada mereka: 3lz±}i je=S-i 'fi{ ¢i ji 6j;:it €fji:   ``A4a#¢haA
yang  balk,  tuhan-tuhan  yang  bermacam-macam  itw  ataulcah  Allah
yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?""8

Ibnu Juraij berkata, "Yusuf dimaksud dalani ayat adalah Yusuf
bin Ya`qub.  Allah SWT mengutusnya sebagai Rasul kapada bangsa

Qibthi setelah kematian raja Mesir sebelum masa Musa AS. Mukjizat
yang dibawa oleh Yusuf sebagai keterangan keberadaan Allah SWT
adalah mimpinya."

Ibnu Abbas  RA berkata,  `Dia  adalch Yusuf bin  Ifra'im bin
Yusuf bin Ya`qub. Dia menjadi Nabi bagi bangsa Qibthi selama 20

tahun."

An-Naqqasy meriwayatkan  dari  Adh-Dhahhck,  "Allah  SWT
mengutus  seorang Nabi  dari bangsa Jin kapada bangsa Qibthi yang
bemana Yusuf."

1168 Qs. Yuusuf [12]: 39.



Wahab bin Munabbih berkata, `Tir'aun-nya Musa AS  rdalch
Fir'aun-nya Yusuf `Uinmir."

Ulama laimya berkata, `Bukan dia." An-Nulinas berkata, "AI

Qur`an  tidck  menunjukkan bahwa  dia  adalch  Yusuf AS  dimaksud.
Jika yang dimaksud Nabi yang membawa keterangan berupa mukjizat,
mcka  setiap  Nabi  datang  dengan  keterangannya,  dan  wajib  bagi
ummathya untuk memp erc ayainya. "

£~4> r±€~€ \=;,jf i .fj.9 6   "refap!., fam% se%¢mf!.asa daJam
keraguan  tentang  apa  yang  dibowarrya  kepadamu,"  yalrmi,  orang-
orang terdalulu sebelum kanu berada dalam keraguan;  dif ls£~G1c+lij£3i+,,rif-;J, "Hingga ketika di,a meninggal, hamu

berkata,    'AIlch    tidak    akan    menginm    seorang    (rasul    pun)
seswdczfe#}Ja!'. "  Yakni,   seseorang  yang  mengaku  membawa  risalch

kenabian;   'rii  ij£.  al,i=    "Demz.kz.andA  4//a!A  menyesaffo7€,"

yakni,  semisal kesesatan tersebut;   3+i j£ J: 'ri{ i£.   "4//a!A-menyesatkan  orang-orang yang mela;pout batas," "]]s;pirhi;   S£#

"Da!# rflgr-rngw," yalmi, ragu akan keesaan Allah SWT.

Fiman Allah SWT, ,fitgf.I:~3,6J+j2.<}ji    "/}Ja!."J oramg-
orczng );czng  me"pendebafha"  a)itzf-a)/af 4//clfa,"  yakni,  dalil-dalilnya

::ri::y=taa)dasanan::bi=L8:£#€ai`?:;::f";%:;:;'-';ry¢¥;::g::
berada   pada   kedudukan   masfo¢b   sebagai   bada/   bagi   lafazh   S:
``Orang-orang."

Az-Zujaj    berkata,    "Yakni,    demikian   I.uga    AIlch    SWT

menyesatkan   orang-orang   yang  memperdebatkan   ayat-ayat   AIlah
SWT. Malka, lafazh <;j{ dibaca dengan #asAab. Boleh dibaca ra/& `
dengan  asunsi  makna  Azfm  a/  /a!dzz.z.7fa  (mereka  orang-orang  yang),

GB



atau  sebagai  mefz)f¢da`  dan  khabamya   I:=  ;a    'Am"  besar
kemurkaan`."

Ada  yang  berpendapat,  perkataan  ini  milik  lelaki  mukmin
kerabat  Fir'aun  tersebut.  Ada  yang  belpendapat,  merupakan  awal

percakapan Allah SWT.

Lafazh    1==:     ``kemwrfroc!H,"   dibaca   #¢sfe¢b   sebagai   lafazh

penj elas (ba);¢a#), yakni, besarnya perdebatan mereka melahirkan  13£:
"kemurkaan," seperti firm;ar\:Nyai,  €a:±= i;;{ "Alangkah buruknya

haf¢_haf¢."1 169 Kemurkaan Allah SWT adalch celaan dan laknat-Nya

kepada   mereka    serta   halalnya   siksa-Nya   bagi    mereka.    €lI,£r
"Demz.fu.¢#/aA,"   yakni,   sebagalmana   Allah   SWT   mengunci   marl

:::efa„:z¥maap„::dye:aiaet:;::LAlpLe¥'3di=,#+P±:'fea3;"€b':af
hati  orang  yang  sombong  dan  sewenang-wenang."  Hi:ngga,  tidak
manpu memikirkan j alan petunjuk dan menerima kebenaran.

Umumnya ulama membacanya, ,T£J tj;' J= J£   "Bagz.
¢¢fz. ora#g );any sombo#g," dengan menanbahkan (I.czfocr¢/tzA)  1afazh

g4/bz.   kapada   lafazh   7#wf¢faczbbl.rz.7i.   Abu   Hatim   dan   Abu   Ubald
memilih gz+a `czA ini. Ada lafazh yang dihilan8kan dalam kalimat ini.

A:H\asIl s"s:unarnyzL demi:kian.. "hadzaalika yathba `u Allahu  `alaa kulli

gaJbz.#  (demikianlch  Allah  SWT  mengunci  mati  bagi  setiap  hati)"
`alaa kulli ®aiS sedapD, 3,f± gr  "Yang sombong dan sewenang-

we7®a#g. "  Lafazh  "fu//I."  kedua  dihilangkan,  sebab,  lafazh  "ha//I."

pertama telah mengindikasikan demikian.

Jika tidak disusun  sedemikian rupa,  yaitu men9hapus  lafazh
"ha//I." yang kedua, maka ayat tidck bemakna. Sebab, maknanya clan

menjadi  demikian  bahwa  AIlali  SWT  mengunci  mati  semua  hati

1169 Qs. Al Kahfi [18]: 5.



orang-orang   yang   dimaksud   dan   bukan   demikian   makna   yang
dikehendaki. Makna sebenamya adalah bahwa Allah SWT mengunci
mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang, satu per
satu qati per hati). Dalil penghapusan lafazh "ha%" terdapat pada bait
SyairAbuDaudl170:

Apckah sermua (Icalla) orang kamu sebut seseorang

Dan apt menyala malam hart disebut apt

Yakni, ha//w 7!¢c!rz.7¢ (semua api).

gz.rtz`czfe  Ibnu  Mas`ud  RA  berbunyi  demikian:   "cz/a!cz  qa/bz.
kulli mutahabbirin".\\7\  Qira`ah irii ndalth qira`ah penissir ayah dan

tambahan.  Abu  Amru,  ibnu  wi-inaishin,  dan  Ibnu  Dzakwan  yang
diriwayatkannya dari penduduk Syan membacanya, "ga/bz.7c" dengan
tanwin dengan asumsi lafazh ,Tifa'   "};cz»g sombo#g," adalah M `af

(si fat) bati lafazh "g¢/a" qati), mcka secara umum dikiaskan dengan
hati. Sebab, perilaku sombong dan angkuh itu dilakukan oleh hati dan
selunh   anggota  tubuh  mengikuti   apa  kata  hati.   0leh  sebab   itu
Rasulullch SAW bersabda,

i!3  ta;r  rfuoi  ±{=p  :=={=,  I;i  €fe:  ,AL]oi  g;  ¢®;3  'yf_,
.'Li.i'g£3SftfrL£.,riot,,Lj

"Sungguh   di   dal,am   whwh   ada   seganpal   daging.   Jika

segunpal  daging  tersebut  baik,  maha  baiklah  semua  tubuh.

tt7°  Lib.  DI.wtz#-nya  hal.353.  Di  dalan  4/  Kamz.J  hal.163,  489  bait  syair  ihi

dinisbatkan kapada Adi bin Zaid.  Lib. juga, i4J Kz.£a!b  (1/33), 4f-radsAz.raA  wa ,4f-
ral#.£%.:a(`[a/;%)riuMas.uddenganmendahulukanlafanhqaJbz.adalahbagiandari

gz.ra 'afo sad `fyaft, sebagaimana disebutkan di dalam ragrz.b 4"-Ivas}Jr hal.169 dan 4J
Iqna`(2n5S).



Jika  segunpal  daging tersebut  rusak maka ruscklch  semua
tubuh.Kctahailch,segunpaldagingtersebutadalchhati.''\\72

Boleh pula dengan menghapus mwdfa¢/-nya. Yakni,  `a/¢¢ ha//i.

dzz.  ga/bz.73  mwf¢habbz.rl.#  q)agi  setiap  pemilik  hati  yang  sombong),

dengan menj adikan si fat bard pemilik hati.

Firman AIah :

#i©-fy'f'&j-P€£j€Jjf6*:£jT3Lijfj
ai,`i=jg.±±,Jfe<ty'ji;c5iji,4bl6±a£%`;{ji=,It
¥£6Lri+;=€ja±It±i±j.,4=€L#6Lf#,a,:

--=__:  W  -.i

¥Ci<e,
C€Dan, Fir'oun berkata: 'Hal Hanan, buatkanlah bagiku sebuah

bangunan yang tinggi supaya aha sampal ke |iintu-pintu. (yaitu)
Pintu-piutu langit, supaya aha dapat metihat Tuhan Musa dan

sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. ' Demikinlal.

dyadikan Fir'aun memandang balk perbuatan yang buruk itu, dan
dia dihalangi dart jalan (yang benar), dan tipu daya Fir'oun itu

tidak lain hanyalah membowa kerugian. " ¢Qs. Ghaaf5Ir |40|.. 36-3T)

Firman  Allah  SWT,    £J;€ J J{ 6£:S:;.6j+Sit jfj    ``D"
Fir'aun berkata:  "Hat Han!Ian, buatkanlah bagiha sebuah bangunan

)/a»g fz.#ggz.. " Setelah lelaki mulrmin dari kerabat Fir'aun mengatakan

t t72 Hadits shahih. HR. Asy-Syaikhani (AI Bulchari dan Muslim) dan perawi hadits

lainnya sebagaimana yang telah disebutkan.



apa yang  dia katckan,  Fir'aun khawatir  apa yang diucapkannya  itu
akan berkesan di hati orang-orang yang mendengamya,  seketika itu
timbul keinSnannya untuk mengiji apa yang dibawa oleh Musa AS
berupa keesaan Allah.  Jika terang baginya kebenaran Musa AS  dia
bisa  selamat  dari  kemarchan kaumnya.  Jika Musa AS  salah,  maka
kaurrmya    tetap    berada    dalan    agamanya.    Untuk    itu,    Fir'aun
memeaintahkan   menterinya,   Haman   untuk   membangun   sebunh
bangunan  pencakar  langit.  Kisah  ini  telah  dipaparkan` sebelumnya

pada  sell  AI  Qashash`'73. ±ji=Ji €j=:i ©  a±=,fy.i '±i ~e=j€
" Supaya cku sampal ke pinrfu-pintu. lyaifu) Pinfu-pintu langit. "

*j£=Jt +:=±i     "/ysz.fwJ  Pz.»giv-pz.nco   /a#gz.f. "  Kalimat  ini
bada/  bad  kalimat  sebelumnya.  4sbaab  as-samaa`  adalah  pintu-

pint`mya, pada sebuah pendapat yang dilontarkan Qatadah, Az-Zuhri,
As-Suddi dan AI Althfasy. AI Akhfasy bersyalr:

Siapa yang tckut kepada putu-pinta (asbaab) kematian, kematian
akan medyumpalnya

Walou pun menginginkan pintu-pintu (asbaab) langit dengan
tangga""

Abu   Shalih   berkata,    "dsbaab   as-Samaa`   adalah   jalan-

jalannya."   Ada   yang   belpendapat,   urusan-urusan   yang   menjadi
pegangan lanSt. Adapun pengulangan lafazh asbaab dengan maksud
membesarkan   urusan.   Sebab,   jika   sebuah   perkara   yang   samar
kemudian  dijelaskan,  itu menunjukkan pentingnya  sesuatu  tersebut.
Wallaahu a 'lam.

I t73 Lib. Tafsir surah AI Qashash, ayat 38.
]'74  Bait  syair  ini  bagian  dari  catatan  Zuhalr  bin  Abu  Sullami.  Lih.  fy¢wh  i4/

A4ir`aJJagafkaryalbnuAn-Nulihas(1/122),danlihatjugaJam#araAj4s};`art4/`Artzb
hal.51.



{:£L£ ,al`|d± a£`g   "Sztp¢)i¢ czha d¢p¢f me/z.Aaf r%Aa[» Masa, "
dan memandang-Nya dengan pandangan yang jelas. Fir'aun menduga
Tuhan  itu  adalah jasmani  yang bertempat.  Fir'aun  sendiri  mengaku
dirinya  tuhan,  dan  berpandangan  untuk  membuktikanya  dengan
duduk   pada   sebuah   singgasana   yang   tinggi.   Umunmya   ulama
membacanya,  `ya 'affafha/I. `#"  dengan  ra/a `]]75  sebagai   `aftia/ bad
latal '±i  "samprz.."

AI     A`raj,     As-Sulami,     Isa    dan    Hafsh    membacanya,
`ra 'affafho/I. `a"  dengan  #asAab.  Abu  Ubaidah  berkata,  "Merupckan

jawabanuntuklafch~J=j€"Lr«paypafu,"dengan/a`.

An-NIihhas    berkata,]]76    `Makna   dengan   g[.ra`afa    #as4a[b

berbeda dengan makna gz.ra `a4 dengan ra/¢ `. Makna dengan #asfaab
aha.lad+mataabalaghtualasbaabaith-thala`tuawiikasayasaapalke

pintu-pintunya  saya  melihat).  Adapun  makna  dengan  rcI/a `  adalch
•=^£ifH{ 'Esl ~SS    "supaya  aku -sampai  ke pint=pinh:,"  tsuwi==
la `alli ath-thali `u ba `da deaalika acen\:udian sermoga saya me;1jhtrtrya

setelah    itu).    Hanya    saja    makna    lafazh    ts#m"a    lebih    kunt

penundaarmya dari makna/zz `.€€±=as#SS"Dansesungguhnyaakumemandangnya

seora#g pe#dsfa. " Yakni,  sungguh  saya menduga Musa AS  telah
berdusta  dengan  pengakuarmya  adanya  Tuhan  selain  rfu.  Adapun
saya   berbuat   begini    untuk   menyingivkan   ketidakberesan   ini.
Pemyataan  Fir'aun  ini  menjelaskan  dengan  sendirinya keragurmya
saputar urlisan Ketuhanan.

"" g!.r¢ `aA ini bernilai m#fowaafrto4, sebagai- disebutkan di dalan ragn.a
A",-]##.#£}a6„9,.."g„,`an,karysAn-Nunas(4/33).



Ada yang berpendapat, i4zfa-Zfoa7I##  dalam ayat bermakna ¢/

};tzgz.I.#  (yakin),  yakni,  saya yakin bahwa Musa itu berdusta.  Adapun

apa yang aku ucapkan ini adalah untuk menghilan8kan keraguan bagi
siapa yang tidak mempunyai keyakinan sebagaimana keyakinanku ini.

Fiman   AIlah   SWT,   .,¢S   :J#   6j€{;±},  &j   di,`i=J
"Denikianlch  dyadikan  Fir`oun  menandang  balk  perbuatan  yang

bw"* !tw," yakni, sebagainana Fir'aun berkata perkataannya ini lalu
menjadi  ragu,  demikian  pula  syetan  telah  mengelabuinya  dengan
memandang baik perbuatan jahatnya,  atau Allah yang membuatnya
memandang indah perbuatan jahatnya tersebut, yaitu, kesyirikan dan
drstRI, ®S±tl S'3:;»:   ``Dan dia dthalangi dari jalan lyang benar). "

Ulana Kufch membacanya, "wa Sfrcidda" dengan bentuk kata
keq-a  yang  tidak  disebutkan  siapa  pelaku  kerianya  %`J  rna/.A%zfo.

gz.ra`aA   ini  menjadi  pilihan  Abu  Ubaid  dan  Abu  Hatim.  Boleh
rmerhoacanya,,   "wa   shidda"    den8an   shad    hasrah.   TLaslaln   del

dipindahkan   kaprda   Sfaad.   gI+¢`ati   ini   dipilih   oleh   Yahya   bin
Watstsarm dan `Alqanah.

Ibnu Abi Ishak, Abdurrahman bin Balmh menibacanya, "wa
sAadd%  `a»z.  as-sabz.I.P' dengan da/ rafa'  dan tanwin.  Ulana  laimya
"errlbacinya .,.. wa  shadda"  dengan dal  dan shad fathah,""  yalRAi,
shadda  Fira'unu  an-naasa  `an  as-sabiil  ¢iraii]n  "en!cegaln  orainLgr
orang dari jalan -yang benar).

±Cf c3,§\><;S±;i, i== C:6   "Dan tipu daya Fir'au: _itw
tidak lain hanyalah membowa kerugian," yalkwi, fi thusraanin (dalarn
ketidakberuntungan)  dan  dho/aa/ (sesat).  Makna  senada terdapat  di

']77 Ibnu AI Jazri menyebutkan di dalan kitab  raqn.a A#-Ivnyr bchwa gI.ra `aA

mwtowaa#.ra4   dalam   kalinat   ini   adalah   q!.ra`aA   "wasHwwdda"   dengan   sAad
dhammah dan fathah-nya.



dalamfirman-Nyayanglaln:|<j#djTLJ£=:"Bz.«¢sa/aAfedz"
tangan  Abu  Lahab  dan  sesungedhnya  dia  akan  binasa,"\\78   den
fLrman-INya:.   ri3  ':S  isj3:\'b 4i    "Dan,  sembahan-sembahan  .i.t#^
tidaklch mendmbch kapada mereha keouali kebinasaan belaha."\T]9
Pada  tempat  yang  lain  AIlah  SWT  berfirman,   pjz ;g  "Se/¢z.»
drrzpada    kerwgz.¢#."]]8°    Akhimya    Allah    SWT    menghancurkan

bangunan pencakar langitnya, dan menenggelamkan dia beserta bala
tentaranya, sebagaimana yang telch dibahas.

Firman A]]ah :

©3cJ{i±;±=rifi,®j±;f2fr€G=\:c±fjLf„'
3f±j.tj\sa5€L£Lii.fsi',jE:t3ft{€|x=jT,*c3£2i{
t£,\a±j±3:j5ut,y€£8j¥.#€i¥j±3=©

i;6jS.'#fG#j[:a±'B£Edrj±jl5Li;£iji±=±{
3J;±l{jfi±=L£Sic3~[jJi±.3S©¥\±#>

G£,ch>j±£Tjs`!;i±=='ty~Jifj5©36tj!c±<£j3j

cfi3Lfy'©jfa.f2±jji3!EL£.,iot3fb#rfec,ch>j,fl`

Jf6€3J:£f5jfe§'fc3,t'jc;'3itci~%j;:,'al`jS'3j'£~*<i£K

::::i;:#i:][:I:lg,.i:I



jjfi~c6jri==£©3a{¢±=;iFfe£.f6ij,ri{
©3c+'!ha;'ri{€£€&tjfc£+fiLfjATjE

``Orangyangberimanimberkata,'Halkoumku,ikutuahaku,aku

akanmenunjukkankapedamujalanyangbenar.Halhaunku,
sesungguhnyakehidupal.duniairihanydrhkesenangan

(semeutara)dansesungguhnyaakhiratitulahnegeriyangkekal
Siapamengerjahanperbuatanjchat,mahadintidckckandibalasi

melalnkan sebanding dengan keiahatan ifro. I)an, siapa
mengerjakanamalyangshalih.balklaktlakimou|]unperempuan

sedangdiadalarr.keadaanberiman,mahamerekaakanmasuk
surga,merekadiberirezehididalannyatanpahisab.Halkoumku,

bagalmanakchkunu,akumenyerukamukepalakeselamatan,
tetapikamumenyeruakukeneraka?.(kenapa)Kamumenyeruku
supayahafirkepadaALllahdanmempersekutukan-Nyadenganapa

yangtidatkuketahuipedchalakumenyerukamuaieriman)kepeda
yangMahaPerkasalagiMahaPengampun?.Sudchpastibahwa
apayangkunuserusupayaaku¢eriman)kepedo[nyatidakdapat

memperkenankanseraanapapunbalkdiduniamoupundickhirat.
Dan,sesungguhnyakitakembdikepadaAIlchdansesungguhnya

orangcorangyangmelunpouibatas,merekaitulahpenghuni
neraha Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada

kamu. Dan, aku menyerahhan urusanku kepada ALllah.
SesungguhnyaALllchMahamelthatakanhambwhanbarNya'."

(Qs. Ghaaflr [40] : 3844)

Fiman AIlah SWT,  ±jifffj:{{ <f\: 33{ j6j    "Or¢»g
yang beriman itu berkata, "Hal kaunha, ikutilah aku. " hi:+ch prunck



nasihat yang diucapkan lelald mu'min dari kerabat Fir'aun tersebut.
Yakni,  berteladanlah  kepadaku  dalam  beragana.    J±£  f±=}i:i
i,^1:ff^  ..A]ou akan menunjukhan kepadarm jalan yang Jenir," yckri,

jalan petunjuk yaitu surga. Ada yang belpendapat, ini perkataan Musa
AS.

Mu`adz bin Jabal RA membacanya,  "ar-rasyty¢ndz" dengan

tyz.z.ae  tasydidLL8t,  tetapi,  gz+fl`aA  ini  dinilal  salah  olch  kebanyakan
orang  Arab.  Sebab,  dikatckan:  are)/¢da  - )/zfrtyz.def.  Dan,  tidak  ada

bentuk kata kelja rae);ryaad dari kata keria bentuk rzfbaa `z. arata kelja

yang terbentuk dari gabungan empat huruD, saperti a/a/a. Kata keba
rae)Atycod terbentuk dari kata kelja bentuk ts"/aatsz. acata kelja yang
terbentuk  dari  gabungan  tiga  huruD.  Jika  Anda  inrin  membentuk
semisal kata kelja rnyty¢ad, yang bermalma pembanyakan, dari kata
keja bentuk 7"baa `z., Anda mengatakannya: mzr&a/z/.

An-Nulhas berkata,1 182  "Boleh berlaku kata kelja  rasps)/¢ad
bemakna );arirye.dzf, tanpa hanis berasal dari makna kata rtnys);add.
Akan tetapi, sebagaimana dikatakan /a 'a 'a[a/« Jl.ty ®enjual pemata),
dari  lafazh a/-/zf '/c. '« jlj»I  ®ermata),  dengan malmanya sendiri  dan
tidak hanis bersan9kutan dengan makna a/-/cf '/ef '".  Bisa juga lafazh
ratytydad terbentuk  dari  kata  keria  7us)/¢da  - );&ny;I.d#  bermalma
sAachzbzf   rasps)/add   yaitu   pemilik   petunjuk,   sebagaimana   yang
dikatakan seorang penyair:

Serakkan kapadaku. ya Umaimch, kecemasan bagianku"

]]8]  gz.ra `aA Mu`adz bin Jabal RA dengan ry!.# tasydid disebutkan An-Nuhhas di

dalam Wa 'a»z. 4/ gzfr `a» (6/218). gz.ma! `aA ini dinilal s)/adr, sebagaimana disebutlran
di dalam ,4/ WzfAfasab karya Ibnu Jirmi (2/241).

I182Lih."a'a#!.A/9%r`a#(6/219).
]t83|nibagianpertengahanbaitdarisyairdarikuapulansyairmilikAn-Nabighah.

Isinya berisi pujian kepada `Amr bin AI Harits AI Ashghar, raja dari kerajaan Bani
Ghassap Syam. Bagian akhinya: Dan rna/a7„ saya Az.fu»g bz.nJ8ngnya /amba7z



Az-Zamakhsyari     berkata,`{84     "Dibaca     juga     demikian:
"¢rr¢s)7[s)J¢¢d".   Fa `a `c!-aa/#   dari   kata  kelja  rcls)/I.dcl   dengan  a)/I.I.7!

dsrfl!A   seperti   `a!//cla"   (yang  banyck  tahu),   atau  dari  kata  kelja
rag)Ja!d¢ dengan/&ffeafa saped  `abbaad (yang banyak beribadah)."

Ada yang belpendapat, dari kata kelja are);ado sapertijclbba¢r

(yang   banyak   memaksa)   dari   a/.bantz,   dan   tidak   berlaku   untuk
raw)+rya¢d. Sebab, 1afazh/o `a `a-¢¢/w Jut dari kata keria arc/a hanya
datang pada beberapa kata, saperti: darraa* (yang berhasil mencapai
keinginarmya),  sa '¢ 'aaar  (yang  banyak  tersisa),  gasds4aar  (yang
sangat pendek) danj¢bz)aclr (yang banyak memaksa). Dan, tidak boleh

qiyas berdasarkan contoh kata yang sedikit ini. Boleh juga mengaitkan
makna  raf)/ryaad  kepada  ar-nyd  acebenaran),   saperti   `ai4JM;aaj

®enjual  gading,  dari a/  `z.wa/. -kebengkokkan)  den ba#zzaf  ®enj.ual
kainkasar)``85tanpamelihatkapadakatakejanya.

Tertulisdidalammushaf:j¥!f"I.haft./aAafu,"tanpaya`.
Ya`qub  dan  Ibnu  Katsir  membacanya  dengan  menetapkan y¢`  saat
menyambungnya)L86danketikawaga/

Abu  Amr  dan  Nafi`   men8hilangkan  )/a`   saat  wage/  dan
menetapkan   ya`    saat   menyambungnya']87   kecunli   Warasy,   dia
men8hilangkan  )/a`   pada  kedua  kendaan.   Demikian  pula  ulama
lainnya, sebab, demikianlah yang tertulis di delam mushaf. Siapa yang
membacanya dengan menetapkan );a` , itulah gz.rcz `czA aslinya.

Lib.  DI.wa"-nya  hal.40,  dan  4J  Mw#toAfaab  (4/28).  Syair  pendukung  ini  juga
teriqBitfhdi4#aryA;£j{:;3(6];;.]5'2/90).

`'85 j4J  `4ww¢aj, penjunl a/  `aaj, gading. .4/ Ba#aaf, penjual ¢J b¢ffli, baju kasar

tipis persegi empat hijau. Ada yang mengatakan kain dari kapas dan bulu donfoa. A/
Lisap_n, `owof a, batata.

I L86 gz.ra `aA ini bernilai mzfJow¢afz.r sebagainana disebutlran di dalam ragrz.b 14n-

JVI##.169,dan"Jq#a'(2/755).



Firman Allah SWT,    ££:fJ' €£{ :i;€£jt,.ri C3± 2j£€   "J7az.
kaunha,  sesungguhnya kehidxpan dunia ihi harryalah kesenangan. "
Yakni,   );¢fcrma!//a `cf   bersenang-senang   dengan   dunia   sedikit   lalu

texputus dan berakhir.   3jz±.tJ\:a; €L;.i±±1.i ss    "Don see"«ggz4A»)/¢
akhirat itwlah negeri yang kehal." Yalmi, al istiqraar (te;kexply den al

#*c¢/cjwd  (abadi).  Adapun  yang  dinaksud  dengan  daar  ¢/  `a!¢kfoz.raft

adalah surga dan neraka, sebab, keduanya tidak akan binasa.

Selanjutnya Allah SWT menjelaskannya dengan firman-Nya:±#vifk.,±RE9&mg#a¥%a%rdbtuaatt.:dnakjaahaha:'d..:£as3t

melainhan  sebanding  dengan  kyahatan  itu,'.  yalmi sxksal.   53f .[f;6
\=]±=   "Dan,  siapa  mengerjakan  amal  yang  shalih."  Thou  Albbas

bedsa:fa, "Maksndnya, laa ilaaha illa Allah., €},# 3£{6 "sedang dia

::ainm::"d£::u:.e#:",#e:#:€k#p¥br8¥{:::y:ekreeb;ra::
m¢scjfr  swrgcz. "  Dengan );a!`  dfeclmmafa,  yakni  kata  kelja  yang  tidak

disebutkan  pelaku  keljanya,1188   adalah  gl.ra `aft   Ibnu  Katsir,   ibnu

Muhaishin,   Abu   Amr,   Ya`qub,   dan   Abu   Bakar   dari   Ashim.
hdikasinya  adalah  firman-Nya  selanjutnya:   =\± ;;; \;±; 6jife'.
"Mereka  diberi  rezeki  di  dalarmnya  tanpa  hisab."  TThma lid:nnya.

"e"toacanyiL,GS±K."Merehaakanmasuk,"deELgar\yalfathah.

Firman AIlah SWT,  i|j;£I{ j£ Ej;i d, C -Jifj   "J7az.
kaunku,    bagalmanakah    kanu,    aha    menyeru    ka:mu    kepada
Aese/czmczfcz72,"  yakni,  ke jalan  keimanan  yang  bersanibung  ke jalan

surga;  j6tj!{:gi{;j3j   "fefapz. ham" me»);e" afuf ke »era!ha. '' Ayat
inimenjelaskanbchwaapayangdikatckanFir'aun:j±Y€!3€j::rtfj
i,#gf)    "Dan  a:ha  tiada  merunjukkan  kepadarm  sJlain jalan yang

I L88 gz.r¢ `aA ini berkedudukan mwf¢wa¢fz.r juga sebagainana disebutlcan di dalam

Taqrib An-Nasyr, hal.106.



beJc¢r, " adalch ].alan kesesatan yang akhimya adalah neraka. Mereka,

para pengikut  Fir'aun  itu  menyeru  lelaki  beriman  itu  agar  menjadi
pengikut Fir'aun.  01eh sebab itu, dia berkatay   3it Ji±'ty, c±iifj:
"+fe €,Ju>J~c£;j' G -,A> jif5   "ftenapaJ Kam% menyerwfu s%paya fajr

kepada  Allch  dan  mempersekutwhn-Nra  d.pFan .rp.a  yang. tjqa<k
fukefafr#z.,"dandiaadalahFir'aun;Y'©j££l.{j±¢{3!jE=f.jl°t3?5
'>£    ``Padahal  aku  menyera  kanu  foerinan)  kepada  yang  Maha

Perkasa  lagi  Maha  Pengampun?.  Sudah  pasti,"  t;ctch  dfroT_±gz
sebehmya, dan malmanya adalah Aagaa, dengan benar.  ~|±<i££ Cifi

ed;Lr``Bchwaapayangkarmse;ruswpaya.?fuq,erir)kepadanya."
:`itaa'.  bermdra  ``al-ladz?'   (yang).  ±®6Fi  'ti  ;S    "tidak  dapat

memperkenankan seruan apa pun. "

Az-Zujaj   berkata,  `Dia  tidak  mempunyai  pengabulan  doa
sehingga  bermanfaat."  Ulana  lainnya  berkata,   `Dia  tidak  dapat
mengabulkan  doa  yang  mewajibkamya  memperoleh  gelar  J7coA,
trfuan."-a;±S'\b,4ic±3rf\&,"baikdiduniamaupundiakhirat."

AI Kalbi berkata, `Dia tidak mempunyai kemampuan memberi
syafaat baik ketika di  dunia mau pun di  akhirat.  Awalnya,  Fir'aun
menyeru  kaurmya  agar  menyembah  patung.   Kenudian  menyeru
mereka agar menyenbah sapi. Sapi yang disembah adalch sapi muda.
Manckala sapi itu telch  sangat tua (a/ Pram),1189 diperintahkannya
agar   disembelih.   Kemudian   didatangkan   sapi   yang   lain   unfuk
disembch.  Lama  kenudian  setelch  itu,  Fir'aun  berkata,  "Sayalal
tuharmu yang tingri."

36{ ¢j=;;i i a±±r=j.i g;1j   "Dan ses«»ggrfAny& ora»g-
orang  yang  melanrioui  batas,   mereka  itwlch  penghuni  neraka."

Qatadch  dan  Ibnu   Sirin  berkata,  "Yakni,   orang-orang  musyrik."

1]89.4/Earam:puncakketuaan.



Mujahid dan Asy-Sya`bi berkata, `Mereka adalch orang-orang bodoh
dan orang-orang yang menumpahkan darah orang lain yang tidak halal
baginya." Ikrimah berkata, "Orang-orang yang sombong dan berbuat
sewenang-wenang." Ada yang berpendapat, mereka yang melanggar
batasan hukum Allah. Pendapat teralchir merangkum semua pendapat
di atas.

Lafazh   "`a##a,"   ses#Hggrft#ytz,   yang   ada   pada   beberapa
tempat, bernda pada kedudukan nasAab dengan membuang huruf/.a77..
Berdasarkan riwayat Sibawalh dari Khalil bahwasanya lafazh `` `a!»»a"

yang berada setelah kalimat ;i;Y'  "s%daA pasfz.," menolck pemyataan
di  atas,  sebab,  lafazh  "`a#Ha"  boleh berada pada  kedudukan  r¢/cz `
dengan  susunan  kalinat  demikian:   wa/.aha   `a##cz  7%cza   ftzd`wct#&»z.

i./¢z.Az. (wajiblah bahwa apa yang kamu ajak aku kepadanya).  Seakan

cia. berka:ta,.. wdyaba buthlaanu maa tad `uunani ilaihi (wa;jib batalrrya

apa yang kanu ajak aku kapndanya). Dan, sesungguhnya kita kembali
kapada  Allah,  dan  orang-orang  yang  melampaui  batas  itu  mereka
adalah pen8huni neraka.

Fiman AIlah SWT, ;±j jJ:rc 6|#i£=£   "Ke/aft ham"
akan  ingat  kapada  apa  yang  kukatahan  kapada  ka:mu."  K:alirm:at
ancanan.  Dan,  lafazh  ~C    "ape"  boleh  bcrmakna  ¢/-/adzz.  (yang),

yakni:    yang    aku    katakan    kapadanu.    Boleh    pula    bermakna
ma!sfrderz.aA,     yakni:     maka     kalian     akan     mengingat     "gaz4/I.I?'

kapada  kalian  ketika  adzab  menimpa  kalian.  - L±j;£Ty'
"Dan,  aku  menyerchkan  urusanku  kepada  Allah."

®erkataanku)eStj!c£+i
Yakni, aku bertawakkal dan menyerahkan urusanku kapada-Nya.

Ada yang berpendapat, Ayat ini menunjukkan bahwa pengikut
Fir'aun bermaksud membunuhnya.  Muqatil berkata,  "Lelaki mu'min
ini lari ke gunung dan mereka tidak mampu membunuhnya."



Ada yang bexpendapat, musa AS yang mengucapkan perkataan

tersebut. Akan tetapi, yang nyata lelahi mu'min itu yang berkata-kata
demikian. Inilah pendapat Ibnu Abbas RA.

Firman Allah:
b

t3`5£i€jL6j2j3!6>6Cj{j;a;[+\€;±ifi{if3
3i;.g±sii€a{irfu<fi+€+jj3=es6ji#.3&i©

©c5,`fitifi6J1},
"Maka, AIlah memdiharanya dart kejahatan tipu daya mereka, dan

Fir'oun beserta koumnya dikapung oleh adzab yang amat buruk.
Kepadamerekadincimpakkannerakapadapagidanpctang,dan

pedaho[riterjalinyakiamata)ikatakankepadamalalkat),
'Masukkanlch Fir'oun dan haumnya ke dalam adrab yang sangat

*eras I. " (Qs. Ghaarir [40] : 4546)

I.
Fiman Am SWT,  {j;=; [+\€;2 'ri{ i:33    "Maha,

Allah  memeliharanya  dart  kejchatan  tipr  daya  mereha.'.  Ydi,
berupaberbagaijenispenyiksaan,danmerekamencarinyatetapitidak
mendapatinya,  sebab,  lelaki  mu'min  itu  telah  menyerahkan  semua
urusarmya kapada Allah SWT.

Qatadah berkata, "Lelaki mu'min itu dari bangsa Qibthi, dan
Allah SWT menyelanatkannya bersama bani Israil. Maka, dhamir Aa `

pnda kalinat ini kembali kapada lelaki mu'min dari kerabat Fir'aun
tersebut."



Ada  yang  belpendapat,  Lelaki  itu  adalah  Musa  AS  sendiri,
sebagaimana    yang    telah    disebutkan    saputar    perselisihan    ini
sebelurmya.

t±\5=if f|£ 6|£E;3 !6> 6Cj    ``Da»  Fz.r'a"#  beserfa  ha%m»)7a
dikapung   oleh   adzab   yang   amat   buruk."    AI   Kisal±   berifata,
"Dika:than..   haaqa  -  yahiiqu  -  haiqaa  -  hnyuuqaa  bemalkna

ditetapkan dan lazim." Setelah itu, AIlal SWT menerinci si fat siksaan
terserfu:. [fi 6S££S.')kri   ..Kepada mereka dinampckhan neraka. "
Ada enan cara baca pada ayat ini  tt9°. Dibaca mafy5f ` sebagal bacJa/

dari lafazh  f|£   ");a»g a7»af bairmfa " Bisa pula bemalma:  A"a a»-
#cza[7" (ialah api). Boleh pula dibaca mogivf ` sebagai in"bft7dcz `.

AI Farra` berkata,]'9t  "Dibaca m&rf" ` karena pengulangan (a/
`aa 'z.dy  dengan  makna:   a7I-7faa7"   `cz/czz.Aaa  );zf `radfazfzf7I  (api  neraka,

kapadanya,  mereka  dinampakkan.  Inilah  empat  cara  baca  dengan
ra/cz `.  AI  FaITa`  membolehkan membacanya  dengan  »asAab,  sebab,

setelah   lafazh   a»-»aar   ada   pengulangan   (lafaal    `a/az.Aaa)   dan
sebelumnya terdapat lafazh a/  `adr¢ab) yang bersambung dengannya

(lafwh a»-near).

AI    Alchfasy    membolehkannya    terbaca    dengan    Afro/27H

®erharakat hasra[A) sebagal bacJa/ ®engganti) dari lafazh a/ `adz¢abz..

Mayoritas  ulama  sapckat  bahwa  penampakan  ini  tebadi  di
alam  barzalch  (walchi  antara  setelah  kematian  hingga  hari  kiamat).
Ulama berdalil saputar adanya siksa neraka berdasarkan firman-Nya:Lg+;I g3£ \# 6j|#.Sat   "Kepad¢ merefag dz-»ampakha» »e„fap

poda  pczgz.   da»  peJ&#g. "   Siksa   itu   teriadi   saat   berlangsungnya
kehidupan dunia.

`'9°Lin./'rabA/g#r`a#,karyaAn-Nulhas(4/34).
"9\ Lth. Ma`ani AI Qur`an (319).



Demikian   juga   dengan   Mujahid,   ikrimal,   muqatil   dan

Muhammad bin Ka` ab semuanya berpendapat, "Ayat ini menunjukkan
bchwa   siksa   kubur   itu   berlaku   saat   kehidupan   dunia   sedang
berlangsung.Perhatikanlahfiman-Nyasaputarsiksaakhirat:i:±<fi;
c±\ili ifi C;Jr}, jl; .9±Si  a€a{    "Dan pada  fran.  fery.adl.ny¢

riamat.   (Dhatahan  kepnda  malalkat),  'Masukkanlch  Fir'aun  dan
haunnya ke dalan adeab yang sangat keras'. "

Di dalan sebuah riwayat hadits dari Ibnu Mas`ud disebutkan:

Sesungguhnya  rwh-rwh  keharga  Fir'oun  dan  orang-orang  semisal
mereha  dari  orang-orang  hafir  dinampakkan  kepada  mereha  api
neraka   setiap  pagi  dan  petong,   seraya  dikataham,   ``Ihi  ranch
kalian."l\92

Dari Ibnu Mas`ud juga, "Rwft-r#ft merefa berad¢ pada perwf-

perut burung  hitan,  berangkat pagi  dan  sore  hart  mertyu neraha
setiap  hart  sebanyak  due  halt,  itulch  penampaham  neraha  kepada
mereha...\\93

Syu`bch  medwayatkan  dari  Ya`1a  bin  Atha`,  dia  berkata,
"Saya mendengar Maimun bin Mihran berkata,  "Jika masck waktli

shubuh     adalch     Abu     Huralrch     RA     berkata,     "4s4batinaa
wa/Aamdr/I.//aaA Outa memasuki walctu part, segala puji bari Allah),
dan part  ini rch keluarga Fir'aun dinanpakkan kapada mereka api
neraka."

Jika   masuk   walrfu   petang,   Abu   Htlrairch   RA   berkata,
"4usaz.»aa wa/Aamd«/I.//aaA  adta memasuki waktu sore, segala puji

baSAllah),dansoreinirthkeluargaFir'aundinampakkanapineraka

I `92 Disebutkan mm Katsir secara lnalmanya (4/82).
I '93 Disebutkan Ibnu RItsir di dalan kitab tafsinya (4/82), dan Al `Alusi di dalan

RwhAIMa`ani(7145G).



kapada mereka." Setiap orang yang mendengar ucapan Abu Huralrah
tersebut serta merta meminta perlindungan kapada Allah SWT dari api
neraka...1194

Di dalam hadits riwayat Shalchr bin Juwairiych, dari Nafi` dari
Ibnu Umar RA berkata: Rasulullali SAW bersabda, "Kefz.ha seorang
ka:fir mehinggal dinc[mpa:ham kapado[nya apt neraha pada pagi dan

2#:g"£'":.¥=p:;au]:);::Ad¥a:i:#::ye:t:ha¥a€jig-3£i
petang.   Dan,   ketika   seorang   beriman   meninggal   dirampckkan
kepadanya surga sedap pagi dan pctang. '.^\95

Imam AI Bulchari dan Imam Muslin meriwayatkan, deri Ibnu
Umar bchwa Rasulullch SAW bersabda,

6\+ °®; cggr°i3 ;i:La.i; :1::; ;:fe :,>f '.=,a i;; ;+iif ®e!

I;i if; jisi jLi * `Ofr .J!3 {3gj.` jif ri 3=j.I I;i *
•*9, i}; A, £J£;;; ji ,±i=:i= ,'ji :J€ `JIS,

®

E2

"Jiha  salah  seorang  dari  kalian  wafat,  maka  dino[mpckkan

kepadanya tempat berdiamnya kelak setiap pagi dan petang.
Jika    dia    penduduk    surga,    maka    surga    dinampakkan
kepadanya. Jika pendudrk neraka. maha neraka dinampakkan
kepadanya. Dikatakan kepadanya,  'Ihilah tempat berdiammac.
sehingga   kelak   Allah   SWT   membangkitkanmu   pada   hari
kiamatdanmeletakkanrmpadatempatmIA'.''L\96

'`94 Atsar dari Abu Hurairah disebutkan An-NIihhas di dalam Ma'a#}. 4/ g#r`a#

(6/i29259±aditsirimenguntkankehahaditsshahinberikutrya.

L]96   in  A|   Bulchari   di   dalam  pembahasan  tentang   Jenazah,   bab:   Jenazah

Dinalxpakkan Kepadanya Tenpat Berdiamnya Setiap Pagi dan Petang, IR. Irmm
Muslim  di  dalam peinbahasan  tentang  Surga  dan  Sifat  Kenikmatan  Surga,  bab:

771;



AI Fara` berkata,I t97 `Makna pad dan petang adalah seukuran

makna di dunia. hi juga pendapat Mujahid. Mujahid berkata, " j±
\€+£j    'sefz.ap pagr.  dflH pefa#g',"  yalmi  sebagainana  hari-hari  di
dunia."

Hammad bin Muhammad AI Fazari berkata: Seseorang berkata
kapada AI Auza`i, "Kani melihat sejumlah besar burung keluar dari

perut laut dan tefoang ke arah barat. Burung tersebut berwania putih
dan  kecil.   Burung-burung   itu  keluar  dan  terbang  berkelompok-
kelompok. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah SWT.
Jika walrfu lsya' tiba, mereka kembali sebagainana ketika pergi dan
kini tubuh mereka hitam."

AI  Auza`i  berkata,  "Itulah  burung-burung  yang  di  dalam
tubuhnya ruh-ruh keluarga Fir'aun. Mereka dibawa dan dinampakkan
kapada  mereka  api  neraka  setiap  pagi  dan petang.  Setelch  selesai,
burmg-burung itu kembali ke sarangnya. Bulu-bulu mereka terbakar
dan  lrihi  menjadi  hitan.  Dalam  satu  malan,  bulu-bulunya tumbuh
berwama putih dan jumlahnya menutup jumlah wama hitan.  Esok

paginya burung tersebut terbang kembali menanpakkan  api neraka
kepada   ruh-ruh   keluarga   Fir'aun,    1alu   pulang   ke    sarangnya.
Demikianlah  tugasnya  selana  kehidupan  dunia masih  berlangsung.
Pada hari kianat Allah SWT berfimarL    ?\filjfi<;j£;}2jl:.S±Si
"Masuldwilch  Fir'aun  dan  haunnya  ke  dalan  adzab  yang  sangat

fexas. " Yakni neraka Haai4/I)A¢A. "

Dinanpalha Teilpat Berdiam Jenazah Berxpa Surga atan Neraka dan Tetapnya
Siksa Kubur serta Memohon Perlindungan Kapada Allah SWT darinya.

\'9] Lit Ma'ani AI Qur`an (319).
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AI   Auza`i   berkata,   "Riwayat   yang   sampai   kapada   kami
menyebutkan,  jumlah  keluarga  ®engikut)  Fir'aun  tersebut  adalch
2.6oo.ooo."`'98

Lafazh  g±±    "wotr« p¢gz.,"  adalah mashdar  yang  dijadikan
zAarf (wadch waktu) atas dasar toleransi, dan lafazh  \€.±£j   "wafa«

pefczng,"   `czfAa/ dari  lafazh  "gAztd"wwaa".  Sampai  di  sini  kalimat
berakhir.   Kemudian  dimulai:   i€la{  i;;:  f¥2j'     "Dan  pada  Aa"
fe7/~.adz.ny¢ kz.czmaf. " Menj adikan lafazh "ya"rna" dibaca #&SAab karena

adanya kata keba: 'fesi   "MaszfAha»/aA. " Bisa juga dibaca mausAzf6

karena adanya kata keria 6Ji#.   "lA41ereha dz.»ampafaha»," dengan
rndun derfuhan::.  6S£{S. "Mereha dinampakkan" neraha ketika di
dunia  'i=!^±ri\ 'Fft 'i±;    "Dan  pada  hari  terjadinya  kiamat,"  yams
bermaknawaga/I/padapenghujunglafachini.

Nafi`,     penduduk     Madinah,     hamzah     dan     AI     Kisa`i
membacanya,  "`czdifejhaw"  dengan  aJz/ potong  dan  frfea `  hasraA,  dari

lafazh adREcz/¢ dan gz.rtz `aA ini merupckan pilihan Abu Ubaid. Yalmi:

Allah   SWT  memerintahkan  Malaikat   agar  memasukkan  mereka.
Dalhiltrya:. {§ 6S£{S.')fir l\   `.Kepada mereka dinampakkan neraha. ''

Ulama    lairmya    membacanya,    "`wd#ci/I/w"    dengan    a/IJ

sambung  dan  kfoa`  dfaczmma!fo,]`99  dari  kata  kelja  da#¢/a.   Yakni:

Dikatakan kapada mereka, `Masuklah, hai   I.lill 3£;i <>±;i;}, jl;
``Fir`oun dan kaunnya ke dalam adzab yang sangat keras."  Qfra`ah

ini pilihan Abu Hatim.

]L98 Atsar dari A| Auza`i disebutkan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsinya (7/138).

Di  antara  isinya:  Mereka berkata, jumlah  keluarga  ®engikut)  Fir'aun  itu  adalah
6°iq£°%yr:`:;eriTTb¥:kedudukan  mwtowaa#.I  sebagaimana  disebutlran  di  dalam

Taqrib An-Nasyr ha:1.\69 dan AI Iqna` (2ns4).



Abu   Hatim   berkata,    `Tada   gz.ra`fl%   pertama,   1afazh    j`£
"kewm" adalah objek pertama dan lafazh  ifi   "s¢#grf feras," objek

kedua dengan meniadakan huruf/.ar. Pada qz.ra `¢ft kedua, lafazh  j`;
"focim"  terbaca  "ausfa#b,  sebab,  ia adalah  yang  diseru  (#z.dr`)  dan

berfungsi sebagai mndfea/baS huruf seruan (faarf #ida ). Dan, makna

6j|32; jl;   adalah siapa saja yang seagana dan sepaham dengan
Fir'aun.   Siapa  yang  seagana  dan  sapaham  dengan  Fir'aun  maka
siksaanjugaditerimanyasebagainanaFir'aun.

Ibnu Mas`ud RA meriwayatkan dari Rasulullal SAW, beliau
bersdede. "Ada hamba  AIlch yang terlahir rmkmin,  hidxp  sebagal
mukmin,  wof;at  sebagai  mukmin.  Di  antaranya  adalah  Yahya  bin
Zakariya,  dia  terlahir  sebagiv  mmkwin,  hidrp  sebagal mukmin  dan
wof;at dalam keadaan rmknin. Ada pula hanba yang terlahir kafir,
hidxp  sebagiv hafr  dan wofat  dalam keadaan kafir.  Di  antaranya
Fir'oun,  dia  terlahir  hafir,  hidrp  sebagiv  kafir  dan  wofat  dalan
keadaa#fafir."DemikianyangdisebutkanAn-Nuhhas]2°°

AI   Farra`    menyusun   ayat   dengan   mengedepankan   dan
mengakhi]]can  lafwhnya,  kiasannya:   {3lil.i i:;i <;jl±±; jl; .fesi
``Masulhamlah  Fir'aun  dan  haunnya  ke  dalam  adeab  yang  sangat

Aeras. " L€+£j j3± \:¢ 6j|#.36t   "Keprd¢ mereha dz.»ampafaha»
7®erHfro p¢da pagz.  d¢# peJ¢#g. " AI  Farra`  menjadikan penampakan

tejadi  di  akhirat.  Apa  yang  dinyatakan  AI  Farra`  ini  ber[entangan
dengan apa yang dinyatakan oleh mayoritas ulana berupa penyusunan
makna  kalimat  sesuai  dengan  urutannya,  sebagaimana  yang  telch
disedndkan. Wallaahu a 'lam.

`2°° Lih. J'rab AJ 9%r `aH (4/36-37).



Firman AIah :

i-';'     i -i=!rfu- {J#3atc3,6±~ffiLs}j

©36fc3;i±tigGi;==~£fici=sgi<.pe~gr8'£
€€'f=Js~ri{6£~q=i;gr8fii3;{==:i±jtj6

a3±pe3b£3t:f{£,a3j*j6tj,6.9`ijfs©3c2j.i

r±±±j*;i:d:+'Bi'¢*C©¥\ffi.f6;3;g¥g£
+2j£&jifejii3E€£cjE¢;t3$6gfSi3trj±;;r!

:g.,,,i
"Dan (ingatlah), ketiha mereha berbantah-bautah dalam neraka,

mcka orang-orang yang lemah berkata kapada orangrorang yang
menyombongkan dirt, 'Sesungguhnya kami adalah pengikut-

pengihatmu, maka dapatkah kQimu menghindarkan dart kami
sebahagian adzab apt neraka? '. Orangcorang yang

menyombongkan dirt menjowab, 'Sesungguhnya kita semua samqu
sama dalam neraka karena sesungguhrtya AIlah telah menetapkan
keputusan autara hotmba-hambar(Nya) '. Dan, orang-orar.g yang

berada dalam neraka berkata kapada penjagoapenjaga neraka
Jahannam, 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia

meringankan adzab dart kami barang sehari`. Penjaga Jahat.nan
berkata, 'Apakah belum datang kapada kanu Rasul-rasulmu

dengan membavl7a keterangan-kcterangan? ' Mereka menjaviiab:
'Benar, sudah datang'. Penjaga-penjaga JahaT.r.am berkata,

'BerdoaLah kamu', dan doa orangcorang hafr itu hanyalah sic-sic

4e/ck& " (Qs. Ghaafir [40] : 48-50)



Fiman Allah SWT, 3ljtc3, 6;l~C::i 3±j    "Da# /z.#grf/&AJ,
ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka," yalmi, rrmeleha szhin:8
bertengkar di dalamnya;  1jJ{Z==.:;1 <!;Sj, {ji=ja}{ J|#   ``M¢ha
orang-orang   yang    lemah    berhata    kepada    orang-orang    yang
me#);ombo#gfrozz   dz.rz.,"  yang  menolak  untuk  tunduk  kapada  para

Raswh,   Cg   .pe e{ gl9   "Sesunggwhnya   hami   adalah   pengikut-

pe#gz.ha£7»z*. "  Pada  apa-apa  yang  kanu  ajckan  kani  kapadanya,
berupa kesyirikan di  dunia;     G|;=± i;i JS   "mafup  drp&fhaA
ham" me#gAz.»drrha», " yakni menanggung; 36fc;J=±r£ \:€   "D&rz.
faczmz. bczAagz.¢7® a!drab a!pz. #eraha.?" yalmi, sebagian dari azab. Lafazh

CZJ-f¢b `zf berlaku untuk satu orang dan untuk orang banyck, menurut

pendapat ulama Bashrah. Bentuk tunggalnya faabz. `zf .

Ulana Kufch berkata, "Af-rob `w berlaku untuk orang banyck
dan tidak mempunyai bentuk tunggal, 1ayaknya mashdar. 01eh sebab
itu, di dalam ayat, tidck dibuat bentuk plural, jika bentuk plural maka
dikatakan afbaa `%.

t6±;  g gf  ij:;±==;1  <zjt  j6     "07tz«g-or¢»g  );¢»g
menyombongkan  diri  menjawab,  'Sesungguhnya  kita  serrma  sama-
sa[ma  dz.  da/am7f);a',"  yakni,  di  dalam  neraka.  AI  Akhfasy  berkata,

`¥=S::I::ilbLa£#`::baca:arm:„"S:`„"bdrp`ndTk:S:`aLtd¥£
`` Sesungguhnya kita semun sama-sama di dalannya," schalgri

"Lafch

AI Farra-G±;g
#cz `¢f (si fat),  dan penekanan  (f& 'fa.z.O  bagi  dhamz.r Q[ata  ganti)  yang

terdapat pada lafazh  6£  "sesw#ggcife#);a fa.f¢. " Demikian pula gz.ra `afo

yang dipilih Ibnu As-Sanaiqa` dan Isa bin Umar.1201

L2°] gz.7ia `aA ini disebuthn mnu Athiyah di dalam ,4/ M%Aarror ,4J 7ya/.Zz (14/145),

dan  An-Nuhhas  di  dalam  J'rab  ,4J  gilr`o#  (4/36)  dan  qz'ra`a!A  ini  s)/ace  tidak
mutawatir.



Ulana  Kufin  menyebut  lafazh   gr   sebagai  lafazh  fa['fa.I.d

ill:bfa¥athp:ne::=ftyan.}s:::::i:Sfa#'£££t:fs:i:fasTfgd:e::[ckaknb¥sa;
menjadi  si fat.  Tidak  boleh  pula  dikatakan  sebagai  bade/,   sebab,

pemberi berita tentang dirinya tidak bisa digantikan dengan orang lain
selaln dirinya." Makna yang sama dikatakan oleh AI Mubamd.  AI
Mubarrad berkata, `Tidak boleh ada beta/ dari dhamir ndi dalan ayat
ini.   Sebab,   subjek   dan   objek   dialog   tidak   dapat   digantikan."
Demikianlah yang dikatakan oleh AI Mubarrad.

>,}Cis\ <S'¥ i3'f rA €]\S   ``Karena sesungguhnya Allah
telah  menetaphan  keputusan  antara  hamba-hamba-Qvya)."  Yalmi,
Allah SWT tidak akan menghukum sescorang dengan perbuatan dosa
orang lain. Setiap kita berdosa.

Fiman Allah  SWT,  jet c}~ a.S~{ j66    "Dan,  orfl»gLona»g

yang berada dalam neraha berhata," sedaLBan darn orang-orang yang
kafir.  Sebagian  orang  Arab  ada  yang  benicap  a/-/adrefef"a  (untuk
lafach   a/-hadzz.z.»a)   yang  merupckan  bentuk  /.am `ef   §a/i.in   (dibaca

7»arff ` dengan w&, dan dibaca mausA«6 dan rna/.rmefr dengan ya[ ) serta

m« `rtzb (menerina perubahan harakat akhir).  Siapa yang berkata:  a/
/adzz.z.»a dalam rzz/a `-nya maka dia telah menjadikannya mab»z. (tidak

menerina perubahan harckat akhir) sebagainana bentuk tunggalnya.

AI Alchfasy berkata, "Huruf »ef# dinasukkan ke dalam lafach
a/-/adzz.  dan  menyerupai  lafach  A*amsofzz   `ap/artz,  dibangun  dalam

t\rfuatfathah."

ji3f--S{:f\,  "Kapeda pertyaga-penjaga neraka Jahamam."
Lafach kfraeanaA adalah bentuk plural dari lafach flaaLzz.». Dikatakan

j.uga bentuk pluralnya: tfe«zzaa» dan kAwzza#.    \:: a;± #3 L£:1
`=X'rsrf  'ti, ttL±.    ..Mohonkanlch   kepach   Tuhanrm   s;paya   Dia

GB



meringankan  adzab  dart  hami  barang  sehari."  Le;faih "yukhaffiif'
merupakan  jawaban   dan   terbaca   rna/.z%%m   (dengan   sukun).   Jika

dimasukkan  huruf /¢`   maka  terbaca  mausAefb.   Hanya  saja  pada
kebanyakan  percakapan   orang-orang   Arab,   pada  lafach  jawaban
sebuah perintali atau sejenisnya tidak menggunakan/& `, yang dengan
demikian   menunjukkan   bahwasanya   AI   Qur`an   telah   berbahasa
dengan bahasa terbalk dan terindah, sebagaimana dikatakan seorang

penyairl202:

Berhentilch halian berdun, mari menangis karena mengingat kekasih
dan rumah

Mulrammad  bin  Ka`ab   AI   Qarzhi  berkata,   `Disanpaikan
kapada saya,  atau disebutkan kepada saya, bchwa penduduk neraka
meminta pertolongan Malaikat penj aga neraka. Allah SWT berfiman,

t7\ffi-i63 93Tfe I;3=± #3 PST;S{;,23j*, 3atj~Sjijf5   .Da„,
orang-orang yang  berada  dalan neraka  berkata,  kepada penjaga-

pedyaga neraha Jaharmam.  Mohonkanlch kepada Tuhanm  supaya
Dia meringankan adzab dari hand barang sehari.` M!elck; ;a. "eimdrto
satu  hari   agar  pada  hari   itu   adzab   mereka   diringankan,   tetapi,

pfg=:~¥&##'g#p¥:`±ng'~L#f#fr£;:mi#:5;
kepada    kanu    Rasul-rasulmu    dengan    membowa    keterangan-
kcterc[ngan?.  Mereka  mekyo[wab:   'Benar,  sudch  datang'.  PenjagcF

penjaga Jaharmcrm berkata, 'Berdoalch kanu', dan doa orang-orang
ka:i ir itu hanyalah sia-sia belaka. " Rivayat sde:Ill:snya..

12?2  Penyair  tersebut  adalah  Imni'  AI  Qais.  Bait  syair  penguat  ini  merupalran

bagian dari catatannya. Bait laimya:
Dengan membuang kebatilan antara masuk, maha dibowa

Lib. fyard ,4/ Mw `aJJaqaf karya Ibnu An-Nulbas (1/3),  dan ,4J „w#tokfeab (4/1)
serta. Jamharah Asy `ar Al `Arab hal.39.



Di    dalani    sebuah    hadits    dari    Abu    Ad-Darda`    yang

diriwayatkan  At-Tirmidzi]2°3  dan  perawi  laimya,  Rasulullali  SAW

bersalDda,  "Rasa lapar meninpa penghun± neraka, dan itu merupakan
bagian  siksa  yang  mereka  terina.  Mereka  memohon  agar  rasa
laparnya dthilangkan. Mereka meninta diberi rfinunan keras. Tetctpi,
miiunan  keras   itu  tidak  mampu  membunt   mereka  mabuk  dan
kenyang.  Mereka diberi makanan,  tctapi,  makanan itu tidak mampu
menghilangkan rasa lapa:rnya. Mereha meminta pertolongan kembali.
Mereha   pun   diberi   makanan   yang   keras   dan   menyangkut   di
tenggorokan. Mereka berkata bahwa ketika di dunia mereka memakan
rrra,kanan ini dengan air. Mereha meminta air. Mereka diberi alT yang
sangat panas dan berduri. Jika mereka mendekat, duri itw melukalnya.
Jika  duri  tw  terminum,  duri  itu  merobek  isi  perutnya.  Kemudian

pemereka meminta pertolongan Malalkat dengan berkata, "
'b£:i

±X:fli'de,ttL±.g±Jj;±`.MohonhalchkepndaTuharmu;upayaDia
meringanhan adeab dart hami barang sehari. " Para, "alpikq!it pen:6aiga_
nerakaberkatfty.i£;t3ij6gfS13Li#"!r±=±±3peigL=ch:+'5i
g:i; c3>f±&ri=j{ Ij±;: Cj   "4pahaA be/"in drf¢ng faapada ham"
Rasul-rasulmu  dengan  mei'nbowa  keterangan-keterangan?.  Mereka
menjowab:    'Benar,   sudch   datang'.   Penjaga-pekyaga   Jaharmam
berkata, "Berdoalch kanu", dan doa orang-orang ka:fir rfu hanyalch
sz.a-sz.a   be/aha,"   yakhi,   khasaar   (merugivfan)   dan   tobaar   (tidck
berguna).

t2°3.  |R.  At.Tirridzi,  daam  pelhoahasan  tentang  sifat  Jahanam,  bab:   Sifat

Malranan Pen8huni Neraka (4/707, 2586).



Firman Allah :

ife<¥.ti#7is£'ftt:®#{ji#\:<j{jcfaj+±=j'€±
3\fittjifi'jj'ri{ap'5#±jjL'a3±fatg€y'r5.©
©±'{Jj±#±~drTcjjiij€iS.tc£;ff+:fa'y'©

©rfm\±§fl,tst±,3663±
"SesungguhnyaKuniakanmenolongparaRasulKanidanorarlg-

orangyangberimandalamkehidupanduniadanpadahart
berdirinyasaksi-saksiquarikianat).(yalrfu)Hariyangtidak

bergunabagiorar.g-orangwhalimpermiutaanmarfuyadanbagi
merekalch la'nat dan bagi merekalch tempat tinggal yang buruk.

Dan,sesungguhnyatelahKamiberikanpetur[jukkepadaMusa,dan
KaniwariskanTouratkepadaBanilsralLUutukmenjadipetunjuk

danperingatanbagiorangrorar.gyangberfthir."
(Qs. Ghaalir [40] : 51-54)

Fiman Allah SWT,  CliJ J`21' 6£   "Seswnggttfrn}Ja Ka"i
akanmenolongparaRasulKami.""hchdiun"engivapusdhammah-
nya  karena  berat  terbaca,  dan  dikatakan:  ras%/a»aa     "Pare  Rae"/
Kamz.," dan maksudnya adalah Musa AS. I;'ftt :®;)#:i i !;£\: <!j'f
``Dan orang-orang yang beriman dalan kehidupan dunia." Berth

pada  kedudukan  #4sfta!b,   `affaa/  atas  lafach  mswJa#¢a,  dan  yang
dimaksud adalah lelaki mu'min yang memberikan nasihat. Ada yang
bexpendapat,   unurn   berlaku   untuk   para   Nabi   dan   orang-orang
beriman.   Makna   menolongnya   adalch   dengan   membuat   unggul
hujjahnyasertamemenan8kannya,menurutpendapatAbuAl`Aliyah.



Ada yang bexpendapat, dengan memberi balasan siksa kapada
musuh-musuhnya.

As-Suddi  berkata,  "Setiap  kaum  yang  membunuh  Nabinya
atau scorang mu'min yang menyerukan kebaikan, pastilah Allah SWT
akan  mengivm  orang-orang  yang  akan  menuntut  balas  perbuatan
kaum tersebut.  Jadilah Nal]i  atan mu'min yang terbunuh itu dalam

pertolongan-Nya, walau pun dia terbunuh."

Finan  AIlch  S:WT,    3fi" '¢ife '¢¥    ``Dan  pada  hari
berdz.rz.7I);a  sadsz.-sadsz.  givarz.  fa.amafJ,"  yakni,  hari  kiamat.  Zaid  bin

Aslan  berkata,  iia-tyl   "ir¢dsz.-sdsz.,"  ada  empat:  Malaikat,  para
Nabi,   orang-orang  beriman,   dan  tubuh."  Mujahid  dan  As-Suddi
berkata,  ij:£'tyl   "sadsz.-Sadsz.," adalch para Malaikat menjadi  saksi
bagi para Nabi  tentang  telch  disampaikarmya Risalah,  dan menjadi
saksi bagi ummatnya tentang pendustaan mereka." Qatadah berkata,
"Malaikat dan para Nabi."

Ada yang belpendapat,  i#-tyl   "sadsz.-sadsz.," adalah bentuk

plural  dari  ryaiAz.z.d  semisal  s}Iarz.z/ dan  as)7itza/  Az-Zuj.aj  berkata,
i#~tyl   "safuz.-sdsz.,"  adalah  bentuk  plural  deri  rycchid  senisal
shaahib dan ashhaab. "

An-Nulhas berkatat2°4,  `Tidak ada bentuk plural a/aaJ dari
timbangan/&cz `z./ dan tidak boleh dikiaskan atasnya, tetapi, 1afach yang

demikian berdasarkan pendengaran maka dibaca pula demildan." Ada
lafach yang dihilan8kan dalam ayat ini,

AI Akhfasy dan AI Fana`  membolehkan dibaca:  "wa y8zt7»a
fcg%«mzf  as-sac `aA"  dengan  fai '  berdasarkan  mu'armats-nya  lafazh

janaa`ch.

\2°. LflL I 'rab AI Qur`an (4138).

GD



Di dalani sebuch hadits dari Abu Darda` dan sejumlah ulama

ahli  hadits  berkata,  dari  Rasulullch  SAW  bahwa  beliau  bersabda,
"Siapa  yang  menghilangkan  kesusahan yang  menimpa  soudaranya

semuslim,   maha   Allah   STVI`   pasti   ahan   mencegch   apt   nerapr

drrz.nya!. "  Kemudian Rasulullah  SAW membaca,    6! !j=\: <±#
\=rf u4 3±:1   `.Sesungguhnya Kami akan menolong para Rasul Kand

danorang-orangyangberimandalamkehidrpandunia.''+2;05

Dari  Abu  Darda`  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Sz.apa[

yang   metindungi   orang-orang   beriman   dari   kejahatan   seorang
munafrk,  maka  pada  hart  kianat  kelak Allah  SWT  akan  mengirim
untwknya seorang Malaikat yang akan menjaganya dart apt neraka.
Siapa   yang   mempermalukan   seorang   muslim   dengan   membuka
aibnya,  kelak  Allch  SVI  akan  menahannya  di  jembatan  neraka

jaharmam   sehingga   dia   mengelunrkan   apa   yang   dihatakannya
daha|u.n\2;ne

yangpeLct&=,%_:,_add¥b*.#:`yo.ar,ua%=._
orflng   zfoaJz.in   perm}.#faa#   "aafiya."   Nafi`    dan   ulana   Kufch
membacanya,    g€   "bergr#fl"   dengan   );fl`    dan   ulama   laimya

L2°5 HR. At.Tirhidzi di dalan pelhoahasan tentang Kebaikan dan Menyaninung

Silatunahim  nomor  1996.  Imam At-Timidzi berkata  tentang hadits  ini,  "Hadits
foasa"."  IR.   Imam  Ahmad   di  dalam  4/  Mus/lad  (6/450).   Imam  As-Suyuthi
mencantunckarmyadidalamJczmz.'AJKabz.r(4/865)dariberbagairiwayat.

`2°6DenganperbedaanyangtidakberartihaditsinidicanfumkanlmamAs-Suyuthi

didalam/amz.',4/Ka!bz.r(4/716)daririwayatlbnuAIMubarak.HR.ImamAhmaddi
dalan ,4/ Mus#ad.  IR. Abu Daud dan lbnu Abu Ad-Dunya di dalam penhahasan
tentang Celaan Ghibah. HR. Ath-Thabrani di dalam A/ Kclb}.r dari Sahal bin Mu`adz
bin Anas AI Jthani dari ayahnya. Lih. Sw#a# Abw Da#d, pembahasan tentang Adab,
bab: Menolck Ghibah Terhadap Musliln,  nomor 4883. HR. Imam Ahmad di dalam
AI Musnad (3144L).



membacanya dengan f&`.]2°7 3\fitt|P Fa'j 'rfu1 ;;+`5    "D¢» bogz.
merehalch  la'nat  dan bagi merekalah  tempat  tinggal yang burck."
Makna lalmat adalch teljauhkan dari rahmat Allah SWT, dan makna
lafazh j\fttt±  adalah neraka.

Fiman   Allah   SWT,     tfijjt  j±J   ffJ;   J@'p'     "Da»,
sesungguhnya telch Kant berikan petwkyuk kapada Musa."  Ayah ini
mencakup makna pertolongan Allah SWT kapada para Rasul-Nya di
dunia. Yakni: Kami telah datan8lran Taurat serta Kenabian. Mengapa
Taurat dikatakan A"dr, petunjuk, sebab, di dalamnya berisi petunjuk
dan cchaya. Pada surah laln AIlah SWT berfirman, Lffila,a;=11 aim
33±0    ``Sesungguhnya   Kami   telch   memrmkan   kitab   Taurat   di

dalannya (ado) petunjuk dan cahaya (yang menerangi)..'`T"a  Crif e

{i€FE\  'J±¢S|^S~(jf   "Dan  Kant  wariskan  Kitab  kepada  Bwi
Jsr¢z./,"  yakni,  Taurat  Kami  jadikan  bagi  mereka  harta  warisan.
Lafazli, G{±  "Petw#/.w#' adalch bach!/ dari lafazh 4/ Kz.fab. Boleh juga

bemakna:  facia  fendaa,  dia  adalah  Petunjuk,  yaitu,  kitab  tersebut;

Sfrqu\ c±Sfl, 65=3.'0    "Dan  peringatan  bagi  orang-orang  yang
bepefa.r, " yakni, nasihat bad orang-orang yang berakal.

t2°7  gz.ra `aA  ini mutawatir,  sebagainana disebudrm di  dalam  ragn.A .4»-Ivnyqr

hal.169.
1208 Qs. Al Maa`idah [5]: 44.



Firman Allah :

&;,,¥g±j€ijS;j2€;;Aj£6£,fiti;jd|i;`6
Stj<-\=-j,sJ3€-€j13!©±;¥'tjg;:ja'!
i±3*;r±ljjJaft`£i±±pijoj,df#fi¢£I1£i,
±grf3H©|£.i+±=!i#,#±:ri.ti£L`€

y'ut,a{j±=i'rfe'ju,tafefa,j<±±icjz3<y.tj
ogiv3{±\:a.g€fj#'fjcij±<ty'tc£;=S.cj©6|;1=g
'i;al6!©<#£{€fty€±csfjtv'u'±±Jfli

©6Li€,3;.y'¢aifei i,;fe,±;yfr±dy'
"Maka,bersabarlahkamu,karenasesungguhnyajanjiAllchitu

benar, dan mohonlah ampunan uutuk dosamu dan bertasbihlch
seraya memuji Tuhanmu pada waktu pctang dan pagiv

Sesunggul.nya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-

ayatALllahtanpaalasanyangsampalkepadamerekatidakada
dalam dada mereka melalnkan hanyalah (keinginan akan)

kebesaranyangmerekasehali-kalitiadaakanmencapainya,maka
mintalahperlindungankepadaAllah.SesungguhnyaDiaMaha
mendengar lagi Maha melthat Sesungguhnya penciptaan langit

dan bumi lebih besar dart penciptaan manusia akan tctapi
kebanyakan manusia tidak mengetahuL Dan, tidaklah sana orang

yangbutadenganorangyangmelihat,dantidauah®ulasama)
orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal shalth dengan

orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil



peldyaran. Sesungguhnya hart kianat pasti akan datang, tidak ada
keraguan tentangnya, akan tetapi keba[nyakan manusia tiada

bcrz.m¢». " (Qs. Ghaafir [40] : 55-59)

Firman  AIlah   SWT,   A6!£  ,fit  i;i  G| j}jl`6     "Maha,
bersabarlch  karmu,  karena  sesungguhnya  janji  Allah  itu  berar."
Yakni, bersabarlch hal Muhammad atas siksaan orang-orang musyrik,
sebagaimanaparaNabisebelumkanujugabersabar;A6££,fifl£:jd|
"Sesungguhnya  jartyi   Allah   itu   benar,"   ck;ar\   rmfgr\oho"gp:in   drL

memenangkanmu  sebagaimana Aku  telch  menolong  Musa  AS  dan
bani Israil.

AI   Kalbi   berkata,   "Makna   ayat   ini   terhapuskan   dengan
turumya    ayat-ayat    as-sol/   (yang    terdapat    dalam    surah    At-
Taubah).»12og

6L}'iJ, }±if:S   ``Dan mohonlah ampunan untuk dosamu. ''
Ada  yang  belpendapat,  maknanya:  Untuk  dosa  ummatmu,  dengan
menghilan8kan  m%dAaa/ dan  menjadikan  mndHa!a/ z./az.Az.  pengganti

kedudukanya.

Ada  yang  berpendapat,  maknanya:  Untuk  dosanu  sendiri,
dengan asumsi para Nabi munglrin melakukan perbuatan dosa kecil.
Siapa   yang   berpendapat,   seorang   Nabi   tidak   akan   melakukan

perbuatan  dosa walau pun dosa kecil, berkata,  "Ayat  ini  bermakna
penghambaan  Nabi  (menjadikarmya  hamba-Nya)   dengan  pedntah
berdoa, sebagaimana firman-Nya: Gj€J€j C 6;i;l:i   `Berilah Kani apa

L2°9  Pendapat  yang  menyebutkan  terhapusnya  malma  ayat  ini  adalah pendapat

yang lemah dan tidak berbobot, sebab ayat ini mengandung perintah untuk bersabar.
Wajib bagi orang-orang beriman untuk bersabar, dan tidak boleh kita berkata bahwa
ayat-ayat as-saif menghapus perintah bersabar.



yang  telch  Engkau  janjikan  kepada  kami."1210   Faidahnya  adalch
mengangkat  lebih  derajat Nabi  dan menjadikan doa surmah  (tradisi
hidup) bagi orang-orang setelah beliau.

Ada yang berpendapat,  maknanya:  rmntalah anpun kapada-
Nya atas perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan sengaja sebelum
era kenabiarmu.

i±i;Nfi`6 :g3;It\> 6J:>3 ±==e> €i;6   ``Dan bertasbihlah seraya
memay.i. r%Aa#mci pada wafaw pefa#g dam pagr.. " Yakni, shalat Shubuh

dan shalat Ashar. Demikian yang dikatakan AI Hasan dan Qatadch.

Ada yang berpendapat, itu shalat dua rakaat pagi dan petang

yang diwajibkan pada periode Makkah sebelum diwajibkannya shalat
lima waktu.]2t t Pendapat ini juga datang dari AI Hasan, sebagaimana

yang  disebutkan  AI  Mawardi.1212   Jika  memang  demihiap   maka
perintah ini termasuk perintah yang dihapuskan hukumnya. Fiman-
Nya:   a;;Lj'  ±=±    "Senya   7„emw/.I.  T«Aa»mzf,"  dengan  bersyukur
kapada-Nya dan memuji-Nya.

Ada yang bapendapat,  {£\;jj' ±:i €jJ2!j    ``Dcz» berfersbz.A/aA
sera)/a memw/.z. reffra»mw, " yakni, terus-meneruslah memuji-Nya, baik

di  dalam  shalat  mau  pun  di  luar  shalat,  yang  dengan  itu  akan
mempercapat datangnya pertolongan Allah.

Firman  AIlah  SWT,   €J3C±'. €±3{ 3±    "Sleszf»ggrA»)J¢
ora#g-orcl#g  );any  menperdehaffa#,"  menusuhi  ®ara  Nabi);    ~+5

#E-¥r¥h='#f#Ab:Z:I,:#a.I.#'sya#
kepada mereha tidak ada  dalan  dada mereha melainkan hanyalch

12'° Qs. Aa|i `Imraan [3]:  194.
TZ:\_ "L Toy isir AI Hasan AI Bashri (2./26S).
1212Lih.ra/s!.rAJMaward!.(5/161).



(keinginan  akan)   kebesaran  yang  mereka  sekali-kali  tiada  akan
mencapainya. "  Az-ZNIja,3  becka:fa,  "Ma]manya..  maa f ii  shuduurihim

illaa kibr maa hun bibaalighi `iraadatuhun f iihi (Tidalf aha di dad:an
dada mereka kecuali kebesaran yang mereka tidak mampu mencapai
keinginannya  di  dalam  kebesaran  tersebut).  Ada  lafach  yang  tidak
disertakan."

Ulana  lainnya berkata,  "Maknanya:  mac  fezfm  bz.baa/z.gAz.I. a/

fa.bra! (mereka tidak dapat mencapai kebesaran), tanpa ada lafach yang
dihapuskan.   Sebab,   mereka   berpandangan  jika  mereka   menjedi

pengikut  Nabi,  kedudukan  mereka  tidak  akan  menin8kat.   Justm
sebaliknya,   pen8hidupan   mereka   akan   menurun.    Akan   tetapi,
kedudukan  dan  pen9hidupan  mereka  akan  menjadi  lebih  balk  dan
meningkat   dengan   tidak   menjadi   pengikut   Nabi.   Allah   SWT
mengumumkan,   apa   yang   mereka   angan-angankan   itu   dengan
mendustakan Nabi hanyalah sebatas angan-angan dan kebesaran serta
ketinggian  kedudukan  tidak  akan  mereka  peroleh."  Mereka  yang
dimaksud adalah orang-orang musyrik.

Ada  yang  berpendapat,  orang-orang  Yahudi.  Jika  memang
begitu,  maka  ayat  ini  adalah  madr»z.y¢A  sebagainana  yang  telah
dijelaskan pada awal  surah.  Ma]manya:  a3enfuk perdebatan mereka
adalch,  mereka berkata,)  "Jika kalian mengagun9kan para penENlt
Muhammad (SAW)." Mereka juga berkata, `Dajjal akan keluar tidak
lama lagi yang akan mengembalikan kerajaan kita." Datangnya Daj).al
adalah  bagian  dari  ayat-ayat  Allah.  Itulah  kebesaran  yang  mereka
angankan dan tidak tercapai. Kemudian turunlah ayat. Demikian yang
dikatakan  oleh  Abu  Al  `Aliyah  dan  ulama  lairmya.  Telah  dibahas
sebelumnya pada surah Aali `Imraan]2]3 bahwa Dajjal akan keluar dan

1213 Lib. Tafsir surah Aali `Imraan, ayat 45.



memasuki semua negeri kecuali Makkah dan Madinah. Berita tentang
Dajjal telah kami tulis secara panjang lebar di dalan kitab kami .4f-
rcldzfaj.rczA.  Dajjal adalah  seorang lelaki Yahudi, nananya Shaaf dan

beriulukan Abu Yusuf.

Ada yang beapendapat, semua yang mengiv8kari Nabi. Makna

ini    bagus    sekali,    sebab,    malmanya   umum.    Mujahid   berkata,
"Maknanya, di dalam dada mereka kemuliaan yang mereka angankan

dan tidak tercapai. Malmanya sama.

Ada  yang  bexpendapat,   dimaksud   dengan  a/  Kz.br  adalah

urusanyangbesar,yakni,merekamenginginkankedudukanKenabian,
atau perkara yang besar yang dicapai dengan cara membunuhmu (ya
Muhammad) atau semisalnya, dan mereka tidck mampu mencapainya.
Atau,   mereka   mengangankan   kematianmu   sebelum   sempurnanya
agamaniudanmerekatidakmampumelakukannya.

Firman    Allah    SWT,      ,ri't    i€;;`€      "maha    mz.«fa/¢A

pe7~/I.#dr#gr# fepad¢ 4//aft. " Ada yang berpendapat, maknanya: Dari
fitnali   Dajjal,   berdasarkan   pendapat   yang   mengatakan   ayat   ini
diturunkan  untuk  orang  Ychudi.  Berdasarkan  pendapat  yang  lain
bennalma dari kej ahatan orang-orang kafir.

Ada  yang  bexpendapat,  maknanya:  Dari  semisal  ujian  yang

menimpa  mereka,   yaitu,  kesombongan  dan  kekafiran;     j£  ,#i

m#'{.'#i¥es¥rD8z¥,A:rye:£'.:s£"sac:aag=e"pd=fs"i,'asgezk#£"£:
in"bfada ` dan lafazh setelahnya khabar.  Kalimat secara keseluruhan
adalah khabar " `z.##¢" sebagaimana yang telah dij elaskan.

Firman Allah SWT,   ef b j{±=i c±;<Ylj *jffJ{ SKj
u?,)±Jrf   "Sesungguhnya penciptaan langit dan buni lebth besar dari

pe#czpfaa# ma#%s!.a. " A4#bfada ` dan khabar. Abu A1 `Aliyah berkata,



"Yalmi, lebih besar dan agung dari penciptaan Dajjal, ketika Yahudi

mengagun8kan Dajjal." Yahya bin  Salan berkata,  "Ayat ini adalah
dalil  bagi  orang-orang  yang  mengingkari  hari  befoangkit.  Yakni,

penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dan agung dari penciptaan
ulang manusia qari berban9kit), 1alu mengapa mereka berkeyakinan
Aku  tidak  mampu  melakukannya?   6j:I=€ f gr,6{ j=i 3Sr5
"akan telapi kebarryaham manusia tidak mengctahai," yang derfuian

itu.

Firman  AIlah  SWT,  &T±j'fj  cij;£tyi  csi¥. Cj    "Dan,
tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melthat," yfroi,
orang-orang beriman dengan kafir dan orang-orang sesat dengan yang
memperoleh petunjck;  €+i±+£rf!££3iJ:I: a.j~{j   ``Da» ortz»g-ora#g

yang beriman serta mengerjakan amal shalih," yalmi, tidEL:ch samzL
orang-orang  yang  beranal  shalih;   €c=jl Y'Lj'    "Dengr#  ora#g-
°Z„8ng%ehdat%;'seyha#%m=gm=ne`ginp:=y?aurTgra=,3drat.€fty

Mayoritas  ulana membacanya dengan );a` ]2)4  sebagai berita,

dan dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, berdasarkan kata keria
sebelum dan sesudahnya yang befoentuk kalimat berita. Ulana Kufah
membacanya dengan f¢ ` sebagai kalinat percakapan.

Fiman  Allah  SWT,     £=;dy'  i;lfj{ 6|   "Ses%#gg7fA»);¢  Aarz.
fa.amaf  pasfz.   afa#   dr}a#g. "  £aam   ini   merupakan   /Cam   ta'kiid

®enekanan)   yang  masuk  ke  dalan  khabar  "`z.717Icz",  dan  caranya
dengan   meletakkannya   pada   awal   kalinat,   sebab,   huruf   /acz7»
berfungsi sebagai penguat (ta'kiid) kandungan makna kalinat, hanya
saja,   ia   tergelincir   dari   tempatnya.   Demikian   yang   dinyatakan

t2]4  gz.ra`aA  dengan );a`  dan  fcz`  mutawatir,  sebagaimana  disebutkan` di  dalam

TaqribAn-Nasyr".169.



Sibawaih.  Anda  berkata:  z.»»a   `ztmar¢a  /cz*foa!arz/.I/  (sungguh  Umar

benar-benar keluar). Adapun mengapa /dam ditaruh di belakang dan
tidak pada tempatnya,  agar tidak berkumpul  dengan  " `z.7I#a",  sebab,

keduanya mengandung makna sana.

Demikian  pula,   tidak  digabungkan  antara  "`z.»»a"   dengan
"``07fzza",  menurut  ulama  Bashrah.  Hisyam  membolehkarmya:   `z.»na
`ainna   zaidaa   mef»fAa/I.gef»   Aaggzf7r  (sungguh  bchwa  zaid  pindah

dengan  benar).  Jika  lafazh  Aaagqzf  dibuang,  maka  itu  tidak  boleh
menurut  salah  scorang ulama  ahli  nahwu,  sebagainana  yang Anda
ketahui. Demikian yang dikatakan An-Nut)has. '2t 5

\=r±, :;;.'JS   "tidak ada  keraguan  tentangnya."  Lca  syakha

®uncck keraguan)  dan  /aa  mz.ryq[f&  a[eraguan berada  antara makna
as);-tyakk dan ¢r-r¢z.a);  C±,3;. Y' a:a{ 3±=i i,

"Ahem tetapi

feb¢#);afa» ma»usz.a fz.ado berz.man. " Yckni, tidak mempercayainya.
Ayat ini membedakan antara orang-orang yang taat dan pendosa.

12ls Lib. |'rab AI Qur`an (4140.



Firman AIlah :

•,,.   }
Cf ajt3fo€f~ei;;i¥jj6j

jj|Jpej=;cH'f'riT©d±i:~;{;6jij;=j,:ce
¢6tj€J#JJLit,ait€iEi#Jt#fj,*i
#5'riti±,,S© ¥'u,t,6{j=iffi`p1
as3'i'.a,`K©6#S!693y€ifr'£~ty`£gfj=6*

ifa`j=cjj€ifffi{©f„'j#'.S{rf.6,i3g{±jf
;±=3j26=;J%;±=±jji3{~6>'ffl£'E`ffci3<Vl
+i,ritjjcfb¥;+&ipe,ts€t¢t't£Fife
'al'a±;:Lfs`6jfy€£fu`L~y'#.Tj£©ca.i

©ae'fijS,i±i±Si
"Dan, Tuhanmu berf irman: 'Berdoalah kepadarKu, niscaya akan

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orangcorang yang
menyombongkan dirt dart menyembah-Ku akan masuk neraka

Jahannam dalam keadaan hina dina'. ALllah-lah yang menjadikan
malam uutuk kanu supaya kamu beristirahat pedanya, dan

menjadihan siang terang benderang. Sesungguhnya ALllah benar-
benar mempunyal karunia yang dtlimpahkan atas manusia, akan
tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demtkian itu adalch

Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu, tieda Twhan (yang
berhak disembah) melatmhan dia; maka boigaimanakah kamu dapat
dipalingkan?. Seperti demikianlch dipdingkan orang-orang yang



selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Allah-Ice yang menjedikan
bumi bagi kamu tempat menetap dan langiv sebagal atap, dan

memberitut kanu lalu membaguskan rupanu serta memberi kamu
rezehi dengan sebahngian yang balk-balk; yang demihian itu adalah
Allah Tuhanmu, maha Agung AIlah, Tuhan semesta adam. Dialah

yang hidup kekal, tiada Tuhan lyang berhak disembah) melainkan
dia,. maka sembchleh Dia dengan memurmikorl ibadah kepada-NycL

Segala puii bagi AIlch Twhan semesta alun."

(Qs. Ghaarir [40] : 60-65)

Firman Aliali SWT, pe j¥::i ~eL£:i i±=±j 36j    "D"
Tuhanrm     berfirman:     'Berdoalch     kepada-Ku,     hiscaya     akan
Kuperkenankanbagimu'."

Nu`man bin Basyir meriwayatkan, saya mendengar Rasulullch

SAW bersabda,  "Doc  adaJafo  I.badafe. " Kemudian Rasulullah  SAW
ugrz€f~#;iJf=;66j(,membaca:   j,Sce#-::fi±f.':f;;$3<f"giv,--rhTan.rm':ep;I;nan':_I_B=_d_::.I:.h_

7

kapada-Kri,   niscaya  akan   Kuperkenankan  baginu.   Sesungguhaya
orang-orang  yang  menyombongkan  diri  dari  menyembah-Ku  akan
masuk neraha  Jahaman  dalan  keadaan  hina  dina'.""6  Alb" Tsa
berkata,  "Hadits ini hasan sfaafaz.„' Berdasarkan hadits  ini  dipahami

bahwa doa adalch ibadah.  Demikian pula menurut mayoritas ulama
ahli tafsir, dan bahwa makna ayat:  Esakanlah Aku, sembahlah Aku,
Aku terima ibadch kalian dan Aku ampuni kesalahan kalian.

Ada  yang  bexpendapat,  maknanya  adalch  dzikir,  doa  dan
meminta.  Amas RA berkata:  Rasulullah SAW bersabda, "Henda#¢fa

`2'6  rH|.  At.Timridzi  di  dalam  Pembahasan tentang  Tafsir  (5/374,  375  nomor

3247).



setiap kalian meminta segala keperluannya kepada Tuharmya, sampal
me#ge#cH.   fa!/I.   se"dcz/#);a  jz.ha  pwfus. "]2`7   Dikatakan   doa,   adalah

meninggalkan perbuatan dosa.

Qatadch   meriwayatkan   bahwa   Ka`ab   AI   Ahbar   berkata,
`Ummat ini  diberi tiga perkara yang tidak pemah diberikan kapada

ummat-ummat lairmya selaln kepnda Nabi. Jika Allah SWT mengutus
seorang  Nabi,  dia berkata kapada Nabi-Nya  tersebut,  `Kamu  saksi
bagi ummatmu." Akan tetapi, Allah SWT berkata kepada ummat ini,

L*,+i)i\ aS '+~\'is.\S±=S,  "Agar hamu mekyadi saksi atas toerbuatan)
ma!#usz.a."  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  143).  AIlch  SWT berfirman kapada

Nabi-Nya,  "Tidak  ada baSmu  suatu kesempitan  dalam  beragama,"
danberfimankapadaummatini,ai:#9tj #Cj  "Da"'
dia  sehali-hall  tidak  menjadikan  untuk  kanu  dalam  agama  suatu
keLsempz.fcz#."  (Qs.  AI  Hajj  [22]:  78).  Allah  SWT  berfiman  kepada

Nabi-Nya, "Berdoalch kapada-Ku, Aku kabulkan permintaanmu," dan
berfiman kepada ummat ini,   # ;=::i~¢2;;:i   "Berdoa/oA fepa!dr-
Ku, ndscaya akan Kuperkenankan baginu. "

Men.urut  saya  (AI  Qurthubi):  Perkataan  saperti  ini  tidck
mungkin datang dari pemikiran sendiri. Benar, sebuah riwayat yang
sampai   kapada  Rasulullch   SAW  menyebutkan   demikian.   Hadits
tersebut diriwayatkan AI Laits dari Syahr bin Hausyab dari  `Ubndah
bin  Ash-Shamit,   dia  berkata:   Saya  mendengar  Rasulullah   SAW
bersatoitode,  ``Diberikan  kepada  unmatha  tiga  perkara,  yang  tidak

pernah diberihan kec:uali untuk para Nabi. Jiha Allah SWT mengutus
seorang  Nabi,  dia  berkata.  'Berdoalch  kepada-Ku,  Alou  kabul:ken

permintaarmu,'  dan  berkata  kapada  unmat  ini ife ;r±i} ~a$1^
`Berdoalah  kepada-KIA,  niscaya  akan  Kuperkenankan  bagimu.`  Jika

L2]7 in. At-Tirmidzi di dalam Pehoahasan tentang doa-doa, bab: nomor 117.



Allah  STVI mengu:lus  seorang Rasul,  dia beifirman kepada Utusan-

Nya tersebut, 'Tidak ada baginu suatu kesem:piton dalam beragama,'
dan berf irman kapada ummat ini,  a :A, i±ffl^ i,.'34 'Sf=f :*  "Dan,
dia  sekali-kali  tidak  menjadikan  untuk  kanu  dalam  agama  suatu
kesempitan."`Z"  Jika  Allah  SWT  mengutws  seorang  Rasul  kepada

sebuah   koum,   Allah   SWT  mekyadikan  Rasul   tersebut   saksi  bagi

kaunnya.  Akan tetapi,  Allah STVI menjadikan ummat ini saksi bagi
7%a»zArz.a se/zfr"fe»)/a. "" Demikian disebutkan AI Hakim At-Tirmidzi

di dalarn Nawadir AI Ushul.

Khalid Ar-Rib`i berkata,  "Sungguh menckjubkan ummat ini.
Dikatakan kepada ummat ini,   se ;±::f~¢Z;:i   'Berdoa/CZA frep&d¢-
Ku,     niscaya     akan     Kaperkenankan     bagimu."     AI:1ch     S;WT
memerintahkannya  berdoa  dan  menjanjikan  pengabulannya  dengan
tanpa   syarat.   Seseorang   bertanya   kapadanya,   "Contohnya   apa?"
Khalid Ar-Rib`i berkata,  "Semisal  fiman-Nya:     `i;:\: <zj{ £i6

¢fSSti\.\Si±6  `Dan sampalkanlah berila gembira kepada mereha
);cz#g be7.I.m¢#  dcz#  Zterdc4af  baz.fr.']22°  Pada  ayat  ini  tercantum  syarat.
Firman-Nya:  ei€ f£ ;±3 ii ii'\: <2;9€{ ±'i;'   'Da»,  gembz.r¢ha#/aA
orang-orang  beriman  baJowa  mereha  mempunyai  kedudukan  yang
rz.#ggz.. ']22] Pada ayat ini tidck terdapat syarat beramal. Misal lainnya,

firman-Nya:   iS{ 'al' <pd2  rii  i£3`8    'Maha,  semb&A/a[A  4//a!A
dengan memurmikan ibadah kepada-Nya.'\Z22 Peda ayat iri te;Icarth]rn

syarat. Firman-Nya yang lain:   #Z ;g€::i~d:i;:i   'Berdo¢/aA *ep¢dr-
Kz{,  #z.sca);cz  czfacz"  Kcfperfre#a#facI#  bclgz.mcl. '  Tidak  terdapat  syarat  di

12'8 Qs. A| Hajj  [22]: 78.
'2]9 Disebutlcan Imam As-Suyini  di  dalam /amz.' ,4J Kabz.r (1/1103),  1104  dari

n|i#§§ALL=a%¥ar±¥o-][:¥:1dr`uadibmAsh-shat



dalamnya.   Adalah   setiap   ummat   meminta  kebutuhannya  kepada
Nabinya, oleh sebab itu para Nabi berdoa demikian bagi unrmatnya."

Ada yang berpendapat, ini adalah pemasalchan antara mutlak
dan  terbatasnya maksud  sebuah perkataan,  sebagaimana  yang  telah
dibahasdiataspadasurahAIBaqarah.L223Yakni:#r[±::i"jvistrya
aha#  Kc{per*ena#ha#  bagr.m#," jika  Aku  berkenan,  saperti  fiman-
Nya:. '5ff\ o^=;S^.'oS£C; `i;f5   "Maka Dia menghilangkan bahaya

yang karenanya kanu berdoa kepadanya, j{ka Dia menghendaki."]22A
Terkadang juga teljadi jawaban doa itu,  bukan  sebagaimana materi

yang diminta sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Abu Sa`id AI
Khudri,   sebagainana  yang  telah   disebutl[an  di   dalam   surch  AI
B aqarah) 225, hendaklah memahaninya.

Ibnu  Katsir,  ibnu Muhaishin,  Ruwais  dari  Ya`qub,  `Ayyasy
dari  Abu  Amr,  dan  Abu  Bakar  serta  AI  Mufadhdhal  dari  Ashin
rmerhoacanya,   "sayudkhalunna"   dengan  yd`    dhdmmah   dan   kha`

/affaaA]226, kata ke|ja yang tidak menyebutkan pelaku keljanya. Ulana
laimya  membacanya,   ")/ad#w/ww#"   dengan  }Ja`  /tzffac[fa   dan  Afta`

cZA¢mm4A. Dan, makna:  <?±±±;1:   adalah sAagz.rz-z.» (tak bernilai) dan

adzz.J/aa ' ®ina dina), sebagainana yang telah disebutkan.

Firman  Aliah  SWT,  ~±i ljg==±}, rf{ 'pe J=; c5j'f 'di
``Allah-lah   yang   menjadikan   malam   untuk   kamu   supaya   kanu

beristirahat  padanya."  I,asth  6<=  ..yang  mekyadikan,''  di  shh
bemakna  "Afta/ago"  menciptakan.  Orang-orang  Arab  membedakan
antara  lafazh  `}.a `a/a" ].ika bermakna "A#a!/ago"  dan  lafazh  `}.a `a/a"

1223Lin.Tafsir,ayatnomor186darisunahAIBaqarah.

:%£#attir`,=J:i:#il86disulAIBaqal
1226  gz+a`aA  hi  mutawatir  sebagainana  terdapat  di  dalam  ragrf.a  i4n-Jvny

hal.106,dan.4/Jpr'(2„54).



jika  tidak  bermakna  "#aJaga".  Jika  bemakna,  "#¢/¢qa"  maka
membutuhkan  satu  objek.  Jika  tidak  bermalma,  "#a/aqa"  maka
membutuhkan  dua  objek,  seperti  fiman-Nya:   €j£ 6`:i 3£1= 6|
"Sesungguhaya  Kant  menjadrkan  AI  Qii:r`an  dalan bahasa  Arab."

(Qs.  Az-Zukhruf [43]:  3).  Pembahasan  semisal  ini  telah  dilakukan
dalan banyak tempat.

TS; '>)<:Jj+6 "Dan mekyadiham siang dapat dilihal," yalmi,
terang   benderang.   Agar   kalian   dapat   melihat   saat   itu   untuk
melcksanckanaktifitasmencarirezeki;'isj','¢6fJ;+]ESJ'Lit'2i{€£E
GS:14  a,!£il  ':i-±±}    "Sesunggwhnya  Allah  benar-berar
memprnyal  ha:runia  yang  dilimpchkan  atas  manusia,  a:ken  tetapi
keb¢#)/¢ke#   ma#us[.a   fz.da*   bers)wfur,"   yakni,   tidak   mensyukuri
nikmat dan kedermawanan-Nya kapada mereka.

Fiman  AIlch  SWT,  ;S S± S};i ;#3 'ri{ i=}~`;
•.Dermikian  itv  adalch  AIlah,  Tuhanmu,  Penctpta  segala  sesuatu."

Allah SWT menjelaskan dalil-dalil keesaan-Nya dan kemahakuasaan-
"yiL:, 'bs3±S Sle +±4L~'fi\.~~q    "Tiada Tuhan lyang berhak disembah)
melainkan  dia;   maka  bagalmanakah  kanu  dapat   dipalingkanr'
Yakni,   bagaimana   mungkin   kalian   berpaling   dan   meninggalkan
keimanan setelah jelas dan nyata bari kalian dalil-dalil keesaan-Nya.
Ydri,  sebagaimana kalian berpaling  dari  kebenaran padahal nyata
bagi   kalian   dalil-dalilnya.   Makfty   lafach   dij'!.  =ll,`'if   "Seperft.

fj#"±;fr*%a£'.&8gj'{b=a¥g:ondi;Pgaly:„¥e,ad,¥m::;:g=faanj.
ayat-ayatAllah."

Fiman Allah SWT, gj;±£i'tyliH j=c±{'ri{   "4J/aA-
lahyangmekyadikanbunibagihamutempatmenetap."Paldalayathi,
AIlal   SWT   menanbahkan   kekuatan   definisi   dan   dalil.   Yakni,



menjadikan untuk kalian bumi sebagai tempat berdian ketika kalian
hidup  dan  setelah  wafat.  €~t£ 'fflb'  ``Da#  /a#gr.J sehagrl.  afap. "
Telah  dibahas  sebelumnya.   ±±±;± g=;J%  f±;jij    "Dan
membentuk  hamu  lalu  membaguskan  rupamu,"  yalmi, rmenctpnd£:an
kamu dalam sebaik-baik bentuk.

Abu    Razin    dan    AI    Asyhab    Al    `Aqili    melnbacanya,
"sAz.14/¢rtzham"  dengan  sfra[d dsxtzAL227  Al  Tauhari  berkata]228,  "dsA.

Sfoz.wa7- dengan SAad dsraA adalah sebuah dialek lain bagi lafazh asA-

sA«war,   yang  merupakan  bentuk  plural  dari  sAzf"rflA.   AI  Jauhari

bersyair dengan menggunakan bahasa ini, isinya menyifati sejumlah

gadis belia:

Mereka persis mata-mata sapi yang murni

R:upa mereka (shivar) paling candk da:ri sehampulan sapi (ash-
Shiiraan)1229

As%-S7Zz.I.ra¢#   adalah  bentuk  plural  dari  sriwwaa!r  bemakna

sekumpulan  sapi.  j4sfa-Stiz.wa¢r juga bermakna wadah minyak misk.

Seseorang menggabun8kan kedua makna tersebut dalan syaimya:

Dan ingatlch dia ketika wadah misk (shivaar)]23° terbuka

Ketiha muncul sekumpulan sapi, (shivaar) saya teringat Lalla

Dan, asA-Sfoz.);aa7. juga sebuah bahasa lain dari asA-sA#waar.

+i Ari{ jjc= ++±±* JfiLi 'f+,is €|±±if 'S F&'j
<]>£ffi)    "Serta memberi  ira:rm rezeki  dengan  sebahagiari yang

t227  gzto `aA  dengan irAad kasrah yalmi  "sAz.warchfm" disebuthan An-Nuhhas di

dalam J'rab .4/ g!zr `a# (4/40) dan gz+a `aA ini tdiak mutawatir.
\2:_8_ "\. Ash_shihhah (2m6).
L229  Bait  syair  ini  terdapat  di  dalam  ASA-SAz.AAch,  fez.A.,   dan  4/-£isaw  (entri:

shqg%a%!i.



baik-balk.  yang  de:i'hikian itv  adalah  Allah  Tuhanrm,  Maha  Agung
4//oA,  I"foam  semesJ¢  a/am." Telah dibahas  sebelumnya.  <;jl;
"Dialch yang hidup kekal," yakni, yang hidup kekal tidck akan mati;

:±j}{ 'al' a±; ?L£;`\± 3 Y€£ fu'L~Y'   "rz.ado  rztAa» /y¢#g berfra4
disembch) melainkan did; Maka sembahlah Dia dengan memurhikan
z.b¢dczA fapada-Ivya," yakni, ketaatan dan ibadch;  Sjri.i;; S, 3£3:i
`` Segala plyi bagi Allah Tuhan semesta alam. "

AI Farra`  berkata, `Kalinat ini kalinat berita,  dan di dalam
kalimat  ini  terdapat  lafach  yang  tidak  tersebutkan,  yalmi,  `wd`w#ftw

(semlah Dia) dan w¢AmadzfzfA# ®ujilah Dia). Pembahasan materi ini
telch  dilakukan  sebelumnya  secara  mendetail  di  dalan  surah  AI
Baqarch]23t   dan   lairmya.   Ibnu   Abbas   RA  berkata,   "Siapa   yang
mengucapkan   '£¢a  I./aafoa  I.JJa  .4//a#  hendaklch  menyanbungnya
dengan bedszr+a. `Alhamdulillahi Rabbil `Aalaniin. ."

Firman AIal:

±+i;;j.i+j€~€th',4af,ip'.cr,6Lfi<±#f#fgiirfj£J:S

c£:f==g-cal€{j£©<giv'{±j,#i3i±;f!jjjc£
€fife#£~€;&,i#63:i,iifecr€f¥S

4#c*f#cffr.j€6#.#SLfa,#Eji£

L23t Peninicaraan tentang kalinat " ae.{dy' ,&,j=IJi" telal dilakukan sebelurmya

pada pembahasan,  ayat nomor 2  dari  sunh AI Fatihah,  mungldn penulis naskah
salah dalam menulis AI Baqarah di sini.



4€.tjB{jL©€L#f±=r5€=±*3t±1=b'
©6j?51,'al'JJi€t£9'jjf~ds\S¢:i;5

C`Katakanlch lya Muhammad), 'Sesungguhnya aku diLarang

menyembah sembahan yang kanu sembah selaln Allah setehah
dafrog kepadcku keterangan-keterangan duri Tuhanku, dan aku
diperiutahhan supaya tunduk patuh kepeda Tuhan semesta alan.
Dia-lah yang menciptakan kamu dqri tanah kemudian dart setetes
mani, sesudah itu duri segumpal darah, kemudirn diahirkannya
kamu sebagal seorang anak, kemudian (kanu dibiarkan hidrp)

supaya kamu sampal kapada masa (dewasa), kemudian (dtl]iarhat.
kamu hidrp lagi) s(Impai tua, di antara kamu ado yang divofatkan
sebelum itu. (kani perbuat dendkian) Supaya kamu sampal kepada

Of al yang diteutukou. drl. supaya kanu memahami(nya). Din;lah
yang menghiduphal. don. mematikan, maka apabiLa Dia menelaphawl
sesuatu urusan, dig hen:ya bekata kepadanya: Jaouah, mcka jaduch

dr '. " (Qs. Ghaarir [40) : 66-68)

Fiman   Allah   SWT,    ±¢   6|  ti     "Kaf¢fa»/aA    6ia
MwhammadJ,  'Ses«»ggzfAny¢  afu  dz./ara»g'. " Yakni,  katakanlah hal
Mirhanrmnd, .`Dzat ya:I.g Maha Hidrp, AIlah  SWT,  dan tinda twhan
selain Dia melarangku. '. SS£.oS  .`menyembah,.' sctdrNya;   'C27'.ts6

f;jfra:`fuigk::e=:,frddiT1:es=f=;fe#af#i:era:S::=.
dzperz.»fchha» setpr)/a giv»dr* prz«A," merendahkan diri dan tunduk;

±jfj-i ±J,   "Kapada  r«Aan  semcsfq  a/an. "  Meneka mengrjak
Rasulullch SAW untuk beragana sebagalmana agana-agana bapck



moyang   mereka.    0leh   sebab   itu,   Allah   SWT   memerintahkan
Rasulullah SAW untuk berkata demikian.

Fiman AIlah SWT,   63:i ,a2£ c£€f?`3 c*: fas djij£
$3L, -ifefjt -9S;  "Dia-Ice `yang me;ct;td:an kanu day i.anaf

kemudian   dari   setetes   mani,   sesudch  itu  dart   segl»npal   darah,
kendian   dilahirkannya   kanu   sebagai   seorang   anak:'   yalkl]i,_
¢fA/&a/¢a   a[anak-kanak).   Telah  dibahas   sebelumnya      13i{=},  €f

;='3311  ..Kenudian (kanou dibiarkan hidap) supara kamu.samp.ai.
kepada!  masa  /aewasa/," yaitu keadaan di mana kekuatan dan akal
b;r¥:qfpfi;£,an£T.?:?in::,?„as,zSz.::::=y::„ndfaa,.;„:?a£

samp¢z.  fua."  Dengan  syz.#  dfoammafa,  adalah  gz-ra `afa  pilihan  Nafi`,

ibnu  Muhaishin,  Hafsh,  hisyam,  Ya`qub,  Abu  Amr  sesuai  aslinya.
Sebab,  ia  adalah  bentuk  plural  dari  timbangan  ism /zz `/%»,  saperti

qalbun dan qulunbun ®zrti), ra 'sun dan ru 'uusun OxpalaDID.

Ulama  lairmya  membacanya  dengan  s)q.»   hasrdA]232   demi

untck menjaga keberadaan huruf )/a`,  dan keduanya  adalah bentuk

plural di  atas plural.  Sejumlah orang mengatakan:  ago/aaA*w»  yang
aslinya  adalah  nyz.I.kfozf»,  saperti  lafach /zz/sw»  dan  a/asef»  ®ailit),

hanya saja harakat pada }ia` terasa berat.

Dibaca   juga:   fryaz.kfaaa   dalan   bentuk   tunggal,1233   saperti

fiman-Nya:   st±   "Seora»g a7fa#' Maknanya,  setiap  scorang  dari
kanu.  Dicukupkan  kapada  penyebutan  tunggal,  sebab,  maksudnya
adalch  penjelasan  jenis  bangsa.  Di  dalam  ,4sA-Stiz.rifaafa'23`:  Bentuk

plural untuk lafwh as)J-s)/¢z.A*  adalah ry!o/a.%tt,  as»;czak#,  s);¢z.kftafa,

]232 gz+a `aA dengan ryz-7. kasrah adalah gz.ro `ch meffzzwafl.r juga.
\\an=QLt#`Aashh5sy#:hk%ah#):ira`ahtidckmutowatir.



syiilchaan, masyyckhah, masyayaayikh, masyyunkhaa '. UrfuiJf wanfua.

S);a!.#ah Ubaid berkatal235:

Seckan dia wanita tua yang enggan menanti ancknya (ar-raqunb)*

Dikatakan:    s)i&akfea    ¢r-ra/."/"   -)/«p/z.A*«    (seorang   lelalri

menj adi tuaL ryayattaa dengan harakat sesuni aslinya Sy¢z.A*"zlftaA.
Asal huruf )/¢ ` adalch berharckat lalu disukunkan.  Sebab,  tidak ada
tinbangan   ism  /zz`a/""/   dalam   percakapan.   Dan:   rya){};akfra   -
f&s)a;z.z'kfoacz  yalmi s)J¢czAAa  (menjadi  tua).  fya)p;akfefzfAzf  artinya  saya

menganggapnya     tua,     untuk     pen8homatan.     Bentuk     fusAgz.z.r

®engecilan)  1afazh  as);-s)/az.*7!  adalah s)ng/az.A*  dan ryz)i¢z.ft  dengan
s)/I.7€ hasraA, dan j angan menyebutnya s);efwaz.Aft.

An-Nulhas    berkata,1236    `Demi    kapentingan    syair   boleh
mengatckan czs)o;a.Aft  saperti  `az.# dan a `)/zf7z (mata), hanya saja bagus

menyebutnya  `az.#.  Sebab,1afazh  `az.#  lafazh mw 'a#7!ats.  Asy-Syai]th

adalah seseorang yang berumur di atas 40 tahun."
Lfib£,'S;S.cfF±;"Diantarakanuedayangdivofatkan

sebe/«7» z-f«. " Mujahid berkata, "Sebelum menjadi tua, atau, sebelum
sampai  kapada  keadaan  tua, jika kehar dari  rumahnya  dan jatuh."
J£,4E= ELF "Supaya   kamu   sampal   kapada   opal   yang

dzte7zfzfha7®. "  Muj.ahid  berkata,  `Kematian  untuk  semua,  dan  huruf

1235   `Ubaid  bin  A|  Abrash.   Bait  di  atas   adalah  bagian  alchir  syair.  Bagian

tengahnya:
Dia bermalam (bcatat) pada bcrfu tanda di sahara delan lapar (`adzunlb)

Sebelurmya:
Seakan ia Laqwah yang gemar mencari
Hati-hati menjedi kering di sarangrrya

Dhamir pada kata kelja baatof kenbali kapada lafach fagwaA. j4/ £agwtzA begati
`z(gaab Q]urung rajawali), adalch sebutan untuk kudanya jika selesai dari berdtllu.

Adrfw6 yang belum memalran sesuatu pun. .4r-Jtaquq6 artinya yang tidak I)rmjaga
an*ia#:b#g=ly¥T:„L(¥74A);-.£isa#(enti:tyrtyrfu).



/¢a[m  adalah  /czam   `a¢gz.haft   (akibat  yang  menyertai).     f±=ru'

<>zsj=     "Dan  supaya  hamu  memahami(nya)"  hal  teriedut  dan
memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah.

Firman  Allah  SWT,   :i;3 q€.  C3{ ji     ``Dz.a-haA  )A¢»g

:eigpA;dipe:#au"pkm:mdafham"i::nan8.a¥ft£?Fgantr'<yM¥+:;ayb?/:
Dz.& me7zeftzpfaczn seszfaf« zfrz4so7z," yakni, hendak berbuat, dia berkata
'b!if i '§ ,'S    ..kepadanya..   'Jadilch,I  maka  jadilah  ia."  FtiHsa  jnga

membaca dengan »asAab lafazh  3|#   "maha /.adz./aA rd." Demikian

yang dinyatakan Ibnu Amir, sebagai jawaban perintah. Telah dibahas
sebelumnya pada surch AI Baqarah pembicaraan tentang masalah ini.

Firman AIah :

S#€t©6j#6i#9j5.\:~j,6j#.ajtjLfji
©sLf{c3i;=£±cl±,;3£,ch>\±r,j~¥;tg-`!i;'i=
e#isrJj©6L£=±.1±£}fjfe3£i~j,rfe€tyi,3£
cr,©6j;i=r:GcififfL2€;.©6Life36t
ai,irg£J3'cr,.jzL€c#jjT:rG!jL£Si3:raf,ijtj

#>ck;<tyTc3,6j=ji=;€#¥pe,`s©6gr!gr.f^&{j±.&S,S##6£fi(jis1©

95C3eg=,cdijjj€i¥,g©
ur3iJi,jy,©6Lfi;-q,£ggf£?

6Lfj= •f£3#f
fcJi=Cjf

•'pSSfuJ=6f±±



J=±L<fJcr<rf+.j<lS\=r:gc,-€#,ta±;€c,+,st,3

;:fi;~t±\sG6€&i9;SL>ty€£.23.6>c~r;bi;LiS,68'cjaS

©€Lgiv-fa,c£€3a£6±,4i{
"Apakah kanu tidak melihat kapada orangsorang yang membanlah

ayat-ayat Allah? Bagalmanakah mereka dapat dipalingkan?. lyaltu)
Orang-orang yang mendustakan Al kitab (AI Qur`an) dan wchyu

yang dibowa oleh RasuL-rasul Kami yang telah Kant utus. Kelak
mereha akan mengetahwi kedka belenggu dan rantal dipasang di

leher mereha, seraya mereka diseret. Ke dalam air yang sangat

panas, kemudian mereka dibckar dalam apt. Kemudian dikatakan
kepada mereka, 'Manakch berhala-berhala yang selalu kamu

persekutukan. (yang kanu sembah) Selaln AILal.? ' Mereka
menjowab, 'Mereka telah hilang lenyap dart kami, bahkan Kant
dahulu tiada pernah menyembah sesuatu,' seperd demikianlah

Allah menyesatkan orang-orang hafir. Demikian itu disebabkan
karena kamu bersuka ria di muha bumi dengan tidak benar dan

karena kamu selalu bersuka ria (dalam kemaksiatan). (Dikatakan
kepada mereka), 'Masuklah kanu ke pintu-pintu neraka Jahannam,

sedang kamu kekal di dalamnya. Maka, itulah seburuk-buruk
tempat bagi orang-orang yang sombong. ' Maka, berscharlah kamu,

sesungguhnya janji Allah adalah benar; maha, meskipun Kami

perlihatkan kepadamu sebagian stksa yang Kami ancamkan kepada
mereka atou pun Kami wofatkan kamu (sebelum ajal menimpa

mereka) , nanun kepada Ko[mi sdyalch mereka dikembalikan. Dan,
sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang Rasul sebelum

kanu, di antara mereha ada yang Kami ceritakan kepadamu darl di
antara mereka ada ®ula) yar.g tidak Kami ceritckan kapadamu.



Tidak dapat bagi seorang Rasul membowa suatu mukjizat,
melalnkan dengan seizin Allah; maka apabtla telah datang perintah

ALllah, diputuskan (semua perkara) dengan adil. Dan, ketika itu
rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil."

(Qs. Ghaafir [40]: 69-78)

Fiman AIlah SWT,   6fi £(gj;.I:  ~j~ 6J+:S.   &jfj±j3Ji
'b±J.;a.   "Apakah  kamu  tidak  melihat  kepada  orang-orang  yang

membantch     ayat-ayat     Allah?     Bagatmanakah    mereha     dapat
dzptz/I.#gfro#.?. "   Ibnu   Zald   berkata,   "Mereka   adalch   orang-orang

g#,ch:er.?(:;:„T#„::rr¥:.g#„3j~¥?„£!;S;`¥b€#j
Qprr`an)  dan wakyu yang dibowa oleh Rasul-rasul Kani yang telah
Kani utus ."

Mayoritas   ulama  berkata,   "Ayat   ini   diturunkan  berkaitan
dengan  sekte  Qadariyah."  Ibnu  Sirin  berkata,  "Jika  ayat  ini  tidak
diturunkan  untuk   sekte   Qadariyah,   saya  tidak  tahu  untuk  siapa
diturunkan."

Abu  Qubail  berkata,  "Saya  menganggap  orang-orang  yang
mendustakan takdir adalah orangrorang yang mendebat orang-orang

yang beriman." `Uqbah bin Amir berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Ayat   ini   diturunkan   untuk   sekte   Qadariyah."   Dermi]dan  yang

disebutkan oleh AI Mahdawi.

Firman AIlah SWT,  fe3££i~j, rfe€tyl,i|     "Kezz.ha  be/e»gg-«
dzpasang   dz.   /eAer   merefa,"   yakni,   sebentar   lati   mereka   akan
mengetahui  kebatilan  yang  mereka  yakini  ketika  mereka  masuk
neraka dan lengan-1engan mereka dibelenggu ke leher-1eher mereka.



At-Taimi   berkata,   "Jika   sebuch   belenggu   dari   belenggu-

belenggu  nercka  diletakkan  pada  sebuch  gunung,  maka  hancurlah

gunung itu sehingga berubah menjadi air berwana hitan." |±±lfj
"D¢#  rcz#f¢z.. " Dengan r¢/cl ` adalah ql.7icz `afo mayoritas ulama,   `a!ftia/

atas lafazh a/ agfe/cza/. Abu Hatim berkata, "  6|££S   "sera);a mereha
disereJ. "  Berdasarkan  gz'rtz`aA  ini,  lafazh  ini  adalah  kalimat  baru

acalimat p engganti). "

Ulama  lairmya  berkata,   "Berada  pada  kedudukan   #asAab
sebagal  A¢cz/.  susunan  kalimatnya:Jjl£lfj  ;{j£=i ~j,  rfe€tyl ,;i
"Ketika belenggu dipasang di leher mereka, dan rantai," mashuubiin

(dalan keadaan diseret).

Ibnu Abbas  RA,  Abu AI  Jauza',  ikrimah,  dan  Ibnu  Mas`ud
membacanya, "wczSs¢/¢asz./a" dengan #a!sfe¢b] 237, ");¢sfocrb#c{#" dengan

};cz `/clffo¢fo. Dengan demikian susunan kalimatnya adalah ");asAflbwct#cz
a!s-sa!/aczsz./cz" (mereka menyeret rantai). Ibnu Abbas RA berkata, "Jika

mereka yang menarik rantai dimaksud, maka siksaan itu lebih keras
bagi mereka. "

Diriwayatkan     dari      sebagian     ulama     bahwa     mereka
membacanya,   "wa   assa/aasz./z."   dengan  /.clrr.   Alasannya,   dibawa

kepada maknanya. Sebab, maknanya adalch cr `#aagwfac¢7" fl a/ agfe/aa/I.

wa!  czs-sa/cz¢sz./z.  (1eher-1eher  mereka  berada  pada  belenggu-belenggu

dan rantai). Demikian yang dikatakan AI Fara`.1238 Az-Zujaj berkata,
"Siapa  yang  membaca  w¢  assa/aasz./I. );cisfeab#w#  dengan  facrsrafa]239

'237  gz+a `aA  dengan nashab  disebutkan An-Nulhas  di  dalam Ma'a»z. i4/ gzJr`a#

(6/[2#383i.th¥„:',:a„:£;&::::,(##(g;n,o]`):foiritidakmufawh.
t239  gz.ro `aA  dengan  kasrah disebutlran An-Nulhas  di  dalam Ma'a»z. .4/ gzfr`an

(6/233) dan gz+a `aA ini tidak mutawatir.



maka   maknanya   menurut   AI   Farra`    adalah   wcl  ¢z.   as-sa/clcrsz./I.

)/wsfoclbwctm (dan pada rantai-rantai diseret)."

Ibnu  AI  Anbari   berkata,   "Tidck   dibenarkan  membacanya
dengan hasrafa dalam makna ini, sebab, jika Anda berkata: Zaz.dw# fig.

ad-cJaczrz.    (Zaid    di    dalam   rumah),    adalal   tidck   bagus    tanpa

menyebutkan    lafazh   ¢z.    lalu    berkata    Za!z.dw7.    ad-da¢rz..    Boleh

membacanya  dengan  frosrfl!fa  dalan  makna   `idz  ¢`#aagwftwm  ¢  cl/

crgftfaa!/I.   wa    CZS-scl/aasz./I.    (saat   leher-1eher   mereka   berada   pada

belenggu-belenggu   dan   rantai-rantai).   Lafazh   as-S¢/aasz.Jz.   dibaca

hasraA  mengikuti  takwil  malma  a/  a!gA/czar  ®elenggu  atau  rental).

Sebab,  aJ  czgfe/acz/ berada pnda makna #7!a/Zfl.  Itu  sebagaimana jika

Armda, berkata,-. Khaashama Abdullah Zaidaa wa al  `aaqiliin (Albdwi+ch

memusuhi Zald dan orang-orang yang berakal).  Lafazh a/  `¢¢qz./I.I.7!a

berada  pada  kedudukan  #crsftab.  Boleh  membacanya  dengan  rcI/c} `.

Sebab, jika salah seorang dari A atau a memusuhi temannya, maka
sahabattemannyackanmemusuhinya.AIFarra`]24°bersenandung:

Kedua haki telah menyelarnatkan ular (al hayaati) darinya

Jugaularjantan(al`rf`ilwaana),ulardanularapasaja+24\

Lafazh  a/  `wrciwaa#a  dibaca mausftwb  menSkuti  lafazh a/ fl¢)/a¢fl..

Ketika  kaki  menyelamatkan  ular,  ular  akan  menyelamatkan  kaki.
Siapa yang membaca lafach as-sa/¢asz./ dengan »asftab  dan fafzsrtzA,

maka j angan wczga/pada lafach tersebut."

1240Lih.M¢Ja#z.,4Jgwr`a#,karyanya(3/11.
'24'  Bait  ini  bagian  dari  syair  milik  Abu  AI  Hayyan  AI  Faq`asi.  Ada  yang

mengatakan:  Milik Miswar bin Hind Al  `Absi.  Pemyataan ini dikuntkan oleh At-
Tirmidzi dan AI Bathlayusi.  Ada yang mengatakan:  Milik Al  `Ajjaaj.  Lil. f}Jawhef
j4s)J-fya!waafe!.d i4/ M#gA#!.  2/973.  Terdapat tanpa  mma  di  dalam A/-I,I.saH  (entri:
a);czj `a), dan di dalam ra/sz.r j4ffa-7%aban. (24/55) dan Ma'a#I. j4/ O!Ir`a#, karya An-
Nrfuas 6/234.



ill:i   bermalma puncck panas.  Ada yang berpendapat,  Air
nanah yang menggelegak.   6Jife 26{ j j:.   "kemwdz.a# merefa¢
dz.bczha7~  dcz/am  apz.,"  yakni,  dibuang  ke  dalan  nercka  dan  menjadi

bahan   bckar   api   nercka.    Demikian   yang   dikatckan   Mujahid.
Dikatakan:  scz/.arfw  af-fcz#wwra!  yaitu  saya  menghidupkan  nyala  api

tempat   pembakaran,    dan   sa/I/.¢rfwAw    bermakna    mar/a'fetA«,    saya

memenuhinya. Makna sennda: 2ji:I:f#-fj   "Dan, /awf )/a[»g dz. dcz/om
fcz#aA#);a ad¢ apj.,"t242 yakni, penuh dengan api. Berdasarkan makna

ini,  maka  malma  ayat  adalah  memenuhi  neraka  dengan  mereka.
Scorang penyair berkata:

Jika mow memandang sepenwhnya (masjuurch)

Terlihat di sekitarnya mata air dan biji_bijian] 243

Yakni, mata yang memandang penuh.

:at ,c!.'J cr, © 6j=i #G Cifi ¢ jj2 €f.    "Ke"%d!.a#
dikatakan  kepada  mereka,  "Manakah  berhala-berhala  yang  selalu

¥e==edr==NI#g#¥gEe.%bearhe)hase#etnnifaA#Zaab:?,'f=ekhaal:=aath
fez.Ja7!g    /enyap    darz.    faclmi.',"    yakni,    mereka   hancur   dan   pergi

meninggalkan  kami  disiksa.  Dari  kata-kata  dfta//a  a/  maa'" fl  a/
/abcz»,     yalmi,    air    bersembunvi    di    dalam    susu.    Ada    yang
b¥enj:3P=,'¥¢¥¥<ybaaA:=hatlmdzckdr:;/n„=z¥d:p?:r::aLeg:mJ;a*;

seszfczJw, "yakni,  sesuatu  yang  tidck  melihat,  tidak  mendengar,  tidak

memberi mudharat dan tidak memberi manfaat. Kalimat yang mereka
ucapkan ini bukanlah sebentuk pengin8karan terhadap penyembahan

::::8;;i:ThiEER#£.binTaulab,sebagaimanadisebutkandidalan"-£isa«
(entri:  sasama).  Di dalan]nya tertulis as-saagamaa menggantikan as-sz-msz.7%a.  An-
Nul)has menj.adikan dalil penguat di dalam #a `a#z.-nya (6/234).



patung,  tetapi,  pengakuan  mereka  bahwa  perbuatan  mereka  yang
menyembahpatungituadalchsalah.AIlahSWTberfirman,3i3.a,!`ir

{L# 'if)   "Seperti  demikianlah  AIlah  menyesatk:n  orang-orang
haflr. "  Yakni,  sebagainana  Allah  SWT  menyesatkan  orang-orang
musyrik,demikianpuladiamenyesatkanorang-orangkafir.

f2Firman AIlah SVI, !S    "Deml.fa.a"  I.fu,"  yakni,  demikian

itulch aREto.,  6S=:ft .=I \±>   "Disebabkan  harena  kamu bersuka
rz.a,"  dengan  perbuatan  maksiat.  Perkataan  itu  diucapkan  sebagai
celaan bagi  mereka.  Yakni,  apa  yang  kalian terima  ini  akibat  dari

perbuatan kalian ketika di dunia yang bergembira dengan perbuatan
maksiat,   banychya   harta,   pengikut   dan   kesehatan.   Ada   yang
berpendapat,  kebahagiaan  mereka  dengan  apa  yang mereka punya,
karena  mereka  berkata kapada Nabinya,  `Kami  mengetallui  bahwa
kami tidak akan dibangkitkan dan disiksa."

Demikian pula yang dikatakan Mujahid tentang fiman AIlah

SWT: jj.i :i rf jjd, q iL±f #.`t r€1±3 #€~€ as   "Mafa,
tatkala  datang' kepada  mereka  Riasul-rasul  (yang  diutus  kapada)
mereka  dengan  membowa  keterangan-keterangan,  mereha  merasa
Sfyaa:8,.d£#nIta.?ife:Zr8ena?dahap=:::£:Iu:_E#%iS_i

femadsz.afa#/."    Mujchid    dan    ulama    laimya   berkata,    "Yakni,
meremehkan dan kafir nikmat." Telah dibahas sebelumnya pada surah
Subhaan (AI Israa` ).

Adh-Dhahhak    berkata,    "Kesenangan    dan    kegembiraan,

meremehkan dan memusuhi." Khalid meriwayatkan, dari Tsaur, dari
Mu`adz RA dia berkata: Rasulullch SAW bersabda, "Sw#ggrfa, 14/J¢#

SWT membenci orang-orang yang sombong dan bergembira ria. dan

i24 Qs. Ai Mu'ri [4o]: 83.



menyukai setiap hati yang sedih;  membenct chlu bait lahimiin,  dan
membenci setiap hibr saniin.n\245

4fo/w  baz.f  /aAz.mz.z.7.  adalah  orang-orang  yang  suka  berghibch.

Hz.br  s¢mz.I.»   adalah  orang-orang  yang  berilmu  banyak  dan  tidak

mengaj arkan ilmunya kepada orang lain.

Demikian disebutkan AI Mawardi.1246 Ada yang berpendapat,

a/-/aAz.mz.I.» adalah orang-orang yang banyak memakan daging. Makna

senada  dipahami  dari  perkataan  Umar  RA,  "Berhati-hatilah  kalian
terhadap    tempat   pembantaian   hewan   ini,    sebab,    ia   memiliki
dfeara!czwczfe]247  layaknya  dfoclr¢clwaft  a/ *foamr.  Demikian  disebutkan

AI Mawardi. Pendapat yang pertama adalah milik Sufyan Ats-Tsauri.
';3S± :;SS T~j=S^    .."Masuklch kanu ke pintu-pintw neraka

Jafaa#"cl7#. " Yakni, dikatakan kapada mereka ketika itu.  Allah SWT

4fi '5=:i.P  ``Jahannam itu mempunyal dyuh pinta.n\2A8berfirman,
-\  i:j3 6i§    `.Maka,  itwlah  seburwh-bu;ru,k  tempat  bagi

orcl#g-orc}ng );any sombo#g. " Telah dibahas sebelumnya.

Fiman   AIlch   SWT,   ®g;  ,&(  jjj  €£  ;±;`6     "Mafa,
bersabarlch  kanu,   sesungguhnya  janji  Allah  adalch  benar,"  hi
kalimat  penenangan  bagi  Rasulullah  SAW.  Yakni,  sungguh  Kami€
akan menuntut balas bagimu, baik di dunia mau pun di akhirat. g>\±
61±±   "Maka, meskipun Kand perlihatkan kepadanu. " Be;nda paha

t245 Disebuthn A| Mawardi di dalam kitab tafsinya (5/165).
\?46_ LHL Taifeir AI Mawardi (Sl\6S).
]247  Perkataannya:   JaAaa  dfeart}¢w¢fl  yakni  kebiasaan  sebagaimana  kebiasaan

buruk orang-orang minum khamer. AI Azhari berkata, `Tempat peribantaian hewan
itu   memiliki   kebiasaan  buruk  bagi   orang   yang   mencari  rezeki   sebagaimana
pemabuk. Seorang pemabuk sering lupa diri dan tidak menghiraukan naflcah nmah
tangganya, demikian puha seseorang yang masuk ke telxpat peinbantaian hewan, dia
tidck akan sabar untuk tidak berbelanja sehingga berlaku pemborosan." .4»-IVz.AqyaA
(3/i8%68)Ltd.,+de."g„r`anndckAn-Nuhhas(4/44).



kedudukan j¢zm (sukun) karena adanya syarat. Lafach ""aa" adalah
tambahan  dan  berfimgsi  sebagai  penekanan.  Demikian juga halnya
dengan 7!wm. Kemudiap tandajazm ditiadakan dan kata kelja dibentuk
dengan f iathah.  '6fi±;i .j^  "Alou pun  Kami wof alkan kanu."  Athof
baigivyil.    'bs==±.  {SS     ``Namun   kepada   Kami   sajalah   mereha
dikembalikan."IaIvatoitosryalat.

Fiman   Aliah  SWT,   jie3  c;,  ri2i3  GI£3i  Ja'p`  "D"
sesungguhayatelchKaniutusbeberapaorangRasulsebelunkanu."
AIlah  SWT juga mengabarkan  tentang  apa-apa yang  diterima para
Rasul sebelunl Rasulullah SAW;   €1# \£t:2; cr€*£+,   "Dz. a»f"
mereha ada yang Kami ceritakan kapadamu," yckni, kani kaltoar±an-,

:.=,dgt:bie±?;6dgrancjp:#an#<e:€a;€erh.:£:::;¥q¥:;m£%
=;i:i;a; y%:'t;dck'Kan; ce;itakan\ ipadarrm. Tidak dapat bagi
seo7.cz«g Ray"/ membawa szfatw mztky.I.zaf," yakni, deri dirinya sendiri;

S) 3£} '+~k±\{>S.6l] Sb3\.... Melainkan dengan seizin Allah;  maha
apabila telah datang perintah Allah," yalsoi, jika da:wig walstu yang
telah    ditentukan    untck    adzab    mereka,    pastilah    AIlah    SWT
membinasakan mereka.

Adapun  mengapa  Allah   SWT  menunda  adzab   seseorang,

sebab, AIlali SWT mengetalui kelak dia akan memeluk Islan, atau

pengetahun tersebut semenjck benihnya ada pada tulang sulbi kedua
orang tuanya.

Ada   yang   berpendapat,   dengan   kalimat   ini   AIlal   SWT

mengisyaratkan  kapada   orang-orang   yang  terbunuh  pada  perang
Badar.   SLgr{ £»~G ;;3  ¢;ij£ 6js    "DzP«fasha»  /sem«a
perkara)  dengan  adil.  Dan,  kedka  itv  rugilah  orang-orang  yang



beJpegrng  fepada );ang  bafz.J. "  Yakni,  orang-orang  yang  menuruti
kebatilan dan kesyirikan.

Firman Anah :

©c#-Gf.jp,!£±=a,'f2€tl.i'pej=£df{'ai
ca3f±,#6,£Lcegr5'd±tL3pej
rii9j3.\£6%.,43±\;F}¥©6ji2ed-{cF3

© 'ois±
``Auahlah yang menjadikan binatang ternak untuk ka:mu,

sebagiannya untuk kamu kendaral dan sebagianriya untuk kunu
makan. Dan, (ada lagt) manfaat-manfaat yang lain pada binatang

terrlak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapal suatu keperluan

yang tersimpan dalam hat} dengan mengendarainyoL Dan, kamu
dapat diangkut dengan mengendaral binatang-binatang itu dan
dengan mengendaral bahteroL Dan, dia memperlihatkan kepada

kunu tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ; maka tanda-tanda

(kehaasaan) ALIIa:h yang manakch yang kamu ingkari?."
(Qs. Ghaafr [40]: 79-81)

FimanAllahSWT,'f€ty.{'{sej=cfB{'ri{"4//aAhahyfl[»g
menjadikan   binatang   termak  untuk  kamu."   Alb"  Hrfuck   PZ:Z^]:jf,5
berkata, "Binatang temak di sini ndalah unta."   \;;g±  \;:q, i;=fi,
6S.a   .`Sebagiannya  untuk  kanu  kedarai  dan  sebagiannya

w#£wfr  kemw   make#. "   Dengan   ayat   ini   sejumlch   ulama  berdalil

larangan memakan daging kuda dan bolehnya memakan daging unta.



C=EPE?a),:i:y:ebAaLi£„S„¥::f¥frrmhaanms„ap:taarhah„:¥=iemb=:i:

saputar kuda: C`ifjj l£¥%,;S;j`e jq-`b' j?fj    "Dam, /Zz.a fe/a[A
menctptakan)  kuda,  bagal dan keledai,  agar kanu menungganginya
da#  /me#j¢dz.ha##);a/ per#rdsa#."[249  Pada  ayat  ini  tidak  disebutkan

bolehnya    memakan    daging    kuda.    Tentang    ini    telah    dibahas
sebelunmya secara panj ang lebar pada surch An-Nahl.

Fiman  Allah  SWT,   '±±±: \<j,  pee     "Da#,  /ado  /czgz)
manf;act-mo[rfaat yang lain pada binatang ternak tw untuk kamu."
Yakni, bulu unta, bulu domba, susunya, minyak sanin, mentega, keju
dan lain  sebagainya.  f2=,apif j, €£L \;S  !#:£|p'   "Da» s"p¢}ia
kanu mencapal suatu keperluan yang tersimpan dalan hati dengan
"e#gend¢7~a„.#);c},"    yalmi    mengangkut    beban    berat    dan    untuk

melakckan pej alanan. Telch dibahas sebelumnya pada surah An-Nchl
dan  tidak  akan  diulang  di  sini.  Kemudian  Allah  SWT  berfirman,
" \€S;    'Dengr# mengendrraz.#);a'," yalmi hewan-hewan temak,  di

daratan;   gJ[£j-i cF3   ``Da#  de#gr#  menge#daraz.  bafefer¢,"  di  laut.
&alx:+ -g=;i ©  6S=±   ``kanu  dapat  diangkut.  Dan,  dia
memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda (kchlasaan-Nya). " Y ckl)i,
tanda-tanda  yang  menunjukkan  keesaan-Nya  dan  qudrat-Nya  yang
telah  disebutkan-Nya.   6|j:S:-,ril 5£.\:  6%    "Maha  £¢7zda-f¢»da

(kekuasaan)   Allah   yang   manckah   yang   ha:mu   ingkari?"   Lrfurfu
"`4)rya"  di#asAabkan  dengan  adanya  lafazh   6ij3S:-    "y¢#g  hamw

I.#gfrorz.. "]25°  Se.bab,  lafazh isfj7%aam  a[alimat tanya) berada di pusat

kalinat dan karena itu tidak bekeria untuk kalimat sebelumnya. Jika
kata keljanya di  sertai dhanir Aa ` maka gz.r& `aA pilihan pada lafazh
" `¢);" adalah dengan ra/¢ `.  Jika kalimat tanya dengan menggunakan

:*sri#;rb¥'[#`a8;,kayaAn.Nulas(4/44).



a/I/ atau  fea/,  dan  setelahnya  I.sin.  Setelch  I-sin  terdapat  kata  keda

beserta dhamir "fecz", maka pilihan bacaannya dengan #a!sfe¢b. Yakni,

jika kalian tidak mengin8kari  bahwa segala sesuatu  ini  datang  dari
Allah  SWT,  1alu  mengapa  kalian  mengingkal  qudrat-Nya  dalan
membangpcitkan dan mengumpulkan manusia di padang mahsyar.

Firman AIlah :

cr,6jti¥6gczfb;I:<;ez;<tyle,!4tf.frfi
crf££j~tfc±;€tyijg6\;j€o3i%*,;±;=ii3gr
C±.i±f#.`!r#3#£~€ce© Sf

Sfu'as©ij:+;:a.£,ch>ijg'grp>6cjjj.t'c,3Tfi£
©**'c,4.,grc.>irri=3,€jfj3fi`tg£\;1j6ci=6
:33t±c3,#£jf,&i£±G1;€bfjc};£±£;€:±±€4'jfr

©fpjst-faic£#3
" Maha, apckah mereha tiada mengadckan perjalanan di muka

bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orangcorang yang
sebelum mereha. Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu

lebih hebat kekuatannya dan aebih banyak) bekas-bekas

a]eninggalan) mereha di muha bumi, maha apa yang mereka
usahckan itu tidak dapat menolong mereka. Maka, tatkala datang
kepada mereka Rasul-rasul (yang diutus kapeda) mereha dengan

membowa kctarangan-kelerangan, mereka merasa senang dengan

pengctahuan yang ado pada mereka, dan mereka dikepung oleh



adzab Allah yang selalu mereka peroloholokkan itu. Maka, tatkala
mereka melihat adzab kami, mereka berkata, 'Kami beriman hanya

kepada AIlah sq[ja, dan kant haf tr kepada sembahan-sembahan

yang telah kami persekutukan dengan Allah.' Maka, iman mereka
tiada berguna bagi mer'eka tatkala mereka telah melihat siksa kant.
Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-

Nya. Dan, di waktu itu binasalah orangrorang ko[fir."

(Qs. Ghaarir [40]: 82-85)

Fiman AIlch  SWT,  cjz;`tyl j, L#. frfi    "Mafa,  apahaA
mereka tiade mengadakan perjalanan di muka buni," bi:ngg;a rneleha
dapat  menyaksikan  jejak-jejak  kehidupan  ummat  terdahulu;     i3g':;±=*  "Adalah orang-orang yang sebelun mereka itu lebih banyafe

dorz.mereha,"jumlahnya;Sgrcrf£6Sit=cfz;`V.tc2$6`;J€®3i%ha,"jumiahnya;Sgrcrf=g:it=g:z;`Y.tc3$6`;J€®3i%
"Lebih hebat kekuatannya dan aebth banyak) behas-bekas

foeringgalan)   mereha   di   muka   bunl,   maka   apa  yang   mereka
usahakan   itu   tidak   dapat   menolong   mereka."   Yalmi,   glee:lm8
bangunan,  harta  dan  apa-apa  yang  Allah  SWT  berikan  (czd¢a/«)
kepada  mereka  berupa  anak-anak  dan  para  pengikut.  Dikatakan:
dalautu brfulaan ilalha, yalmi, istasyfa`tu bihi  ilaiha (sayaL rmcariINto

pertolongan kapadanu  dengan keberadaannya).  Berdasarkan makna
ini, maka lafazh "mac" bermakna pengingkaran. Yakni, semua milik
mereka itu tidak akan bisa membantu mereka sedikit pun. Ada yang
berpendapat,  "ma!a" bemakna isfz/bczam.  Yakni,  milik mereka yang
dapat membantu mereka saat mereka dibinasakan?

Lafazh ``a!fasar¢" termasuk lafazh tidak menerima perubahan

bentuk kata  GAczz."  in"usAarz/),  sebab,  ia berada  dalam  timbangan
arc/a.  Ulana  ahli  nahwu Kufin belpendapat baliwa  semua  lafazh



gAaiz.rm mefusAarzJboleh menjadi mefusfrarzJkecuali lafazh a/a/a mz.7!.
Lafazh  ini,  bagaimana pun,  tidak bisa menerima perubchan bentuk
kata, baik demi kepentingan syair dan sebagainya, jika disertai lafazh
"z.7.. Abu Al `Abbas berkata, "Jika ada lafazh gfeaz.r# mw#sAarz/ yang

menerima  perubahan  bentuk  kata,  maka  akan  dikatakan:  ma7iarf«
bikhairin  minha  wa  syarrin  minha  wa  min  Amrin  (saya, berialan
dengan orang yang lebih baik darimu,  lebih jahat darimu dan lebih
baik (atau lebih baik) dari Aml').

Fiman  Allah  SWT,    j£5!.`!  r#3  ;{3€~€ us    ""afa,
tatkala  datang  kepada  mereka  Rasul-rasul  (yang  diutus  kepada)
mereka  dengan  membawa  ketarangan-keterangan,"  yalmi,  dengan
tanda-tanda  yang  nyata  serta  gamblang;  jj'1 ;3 rf iic, 1£ .!±Ji
``Mereha   merasa   senang   dengan   pengetahaan   yang   ada   pada

mereha. "  Tentang  maknanya  ada  tiga  pendapat.  Mujahid  berkata,
"Orang-orang kafir yang bergembira dengan ilmu yang mereka miliki

berkata, Kami lebih mengetahui dari mereka bahwa kami tidak akan
disiksa dan tidak akan dibangkitkan.."1251

Ada yang berpendapat, orang-orang kafir bergembira dengan
ilmu dunia yang mereka miliki.t252 Contohnya:   :®;i;LT J, j€=£ 6|j:1;.
(;;3d)   .`Mereka hanya mengctahai yang lahir  (soy a)  dart  kehidrpan
dunia.»\Z53

Ada  yang  belpendapat,  orang-orang  yang  menggembirakan

para    Rasul    ketika    kaumnya    mendustakannya,     Allah     SWT
memberitahukan  kapada  mereka  bahwa  Dia  akan  menghancurkan

t25t Atsar dari Mujahid disebutkan AI Mawardi di dalan kitab tafsimya (5/165),

dan An-Nulhas di dalam Ma 'a#z. j4/ gifr `an (6/236).
]252  hi perkataan As-Suddi  sebagaimana terdapat  di dalam  ra/sz.r ,4/ A/a"¢rdz.

(5',]as635as.Ar.Ruun[3o]:7.



orang-orang kafir dan menyelamatkan mereka dan orang-orang yang
beriman. Mcka, kalinat:  jj.i i; rfiie 12 .!±j3 "A4ereha merasa
senang   dengan   pengetchuan   yang   ada   pada   mereka,"   yalmi

pengetahuan akan keselamatan orang-orang yang beriman.t254  5Cj

r€+i  "Dan  merefaa  dz.fep«»g,"  yakni  orang-orang kafir;    £,d>i> iJ8' 8'Of'+;;;i   "oleh  adzab  Allah  yang  selaha  mereka  perolokolokkan

z.fzf . " Yalmi, akibat olok-olok mereka terhadap apa yang dibawa oleh

Rasulullali SAW.

Firman  Allah  SWT,   \=;-{ bFy' \11r    "Maha,  fafha/a  mereha
me/I.Aczf ¢dzab Kamz.," yakni, telch ditetapkannya azab;   ,rig I::\; 1j6
':}±;;: cst> 'Fr l±,SS±±, ±i::±  .`Mereka berkata: "ira;i beririan

hanya kepada AIlch saja, dan ha:mi ka:fir kepada senbahan-sembaham

yang telah kami persekutukan dengan Allah." Yalmi, terfuardap pat`m:g-

patung berhala yang dengannya kami menyekutukan Allah SWT;  jLr
•;;;iat-;3;iitit.  ..Maha, iman mereka tiada berguna bagi mereka,"

kapada Allah SWT ketika adzab sudah ditentukan dan ketika mereka
menyaksikan  sendiri  adzab  tersebut.  ,dfii=£1 "/f"/aA  s2t«»aA j4/haA. "

Bentuk maAsor,  sebab,  orang-orang Arab berkata, "sa»7!a - );ascf7f»«

(menetapkan)  -  sa7i»aa  ®enetapan)  -  sem7faA  acetetapan).  Yakni,
Allah SWT telah menetapkan terhndap orang-orang kafir binwa tidak
berguna keinanan mereka saat mereka beriman setelah menyaksikan
adzab yang akan ditimpakan kapada mereka. Tentang ini telah dibahas
dengan panjang lebar sebelumnya di dalan surah An-Nisaa`L255  dan

Yuunus.1256

`254  Perkataan ini diriwayatlran lbu lsa,  sebagalmana yang disebutkan di dalam

rargz'5r

1256 Lib. Tafsir surah Yuunus, ayat 98.

AI Mawardi (51165).
Lih. Tafsir surah An-Nisaa`, ayat 17-18.



Sebuch permohonan ampun tidak mun8kin diterima ketika si

pelaku  telali  menyaksikan  adzab  dan  ada  padanya  ilmu  sederhana
( `z./7»« dfocz7"w7`z.). Ada yang berpendapat, Yakni, berhati-hatilah wahai

penduduk Makkah akan ketetapan Allah SWT bahwa Dia pasti clan
membinasckan  orang-orang  kafir.  Maka,  lafazh  szt»#czfcz//aA  dibaca

ma#sAcfb berdasarkan malma pedngatan dan tantangan.
'oDtxp) 6N,Ki jss  "Binasalch orang-orang krf u itu."  Azr

Zujaj berkata, "Sebelum itu pun mereka sudah dalani keadaan binasa.
Hanya saj a Allah hendak menj elaskan itu setelah mereka menyaksikan
adzab yang bakal meninpa mereka."

Ada   yang   belpendapat,   dalam   ayat   ini   ada   lafazh   yang
dikedepankan dan  diakhirkan.  Yalmi,  keinanan mereka tidak  dapat
memberi  manfaat  bagi  mereka  setelah  mereka  menyaksikan  adzab

yang bakal menimpa mereka, U,K± j=  "binasalah orang-
o7i¢ng  fa/r  z.fz*,"  sebagaimana  ketetapan  Kami  terhadap  umumnya
orang-orang kafir.  Maka,  lafach €£    "fefef&pa»,"  dibaca ma[7fsA«b
dengan   menghilan8kan   huruf  A*aaJ}dA   Quruf  yang   menjadikan
sehach ism berhalalfat  kasrarty, yalhaL  kasunnati  Allah fi  al  `umam
fa.//i.Aaa    (saperti    ketetapan   Allah   tchadap    ummat   terdahulu).
Wallaahu a 'lam.
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SURAH FUSHSHILAT

jacSt,a--i
Firman Allah:

g\:i,'&-\£ife ©eel1j=j\`S&*r©ji
6i;==€~y'#f;i±=ifj:`ES*'jfe'.©6L#£#,6,¢
Ci;tfj3i.jc;\5\£~j6ed'fgL££c;,,*f=i~j~6::j3ty'6j©

©6#L€lj=-€&l±,fa,j
"Haa Miim. Diturunkan dart Tuhan yang Maha Pemurah lagi

Maha Penyayang. Kitab yang dyelaskan ayat-ayatnya, Yakni
bacaan dalam bahasa Arab, urituk kaum yang mengetahui.

Membowa berita gembira dan yang membowa peringatan, tetapi
kebanyakan mereka beTpaling, tidak t'rlau rtiuendengarkan. Mereka
berkata, 'Hati Kami berada dalQ[m tutupan lyang menutupi) apa

yang kamu seru kami kepadanya dan pada telinga kami ada
§umbatan dan antara ko[mi dan kamu ado dinding, maka bekerjalah



ko[mu; sesungguhnya kant bekerja ®ula)'."

(Qs. Fushshilat [41]: 1-5)

Fiman Allah SWT,  eeli j±Sf $ |giv: ©  ji   "f7"
Miim.   Dituruhan  dari  Tuhan  yang  Maha  Pemurah  lagi   Maha
Penyayclng. " Az-Zujaj  berkata,  "Lafazh  lgiv: 'Dlt%r%#fa#'. " Dibaca
mar/% ` sebagai m#Gfczda `, dan khabarnya;  ,'£S.\`£c=1jf gis  "K!tab

);cng dzj.e/crsfacz7c a;af-c[);af#};cr. " Inilah pendapat ulana Bashrah.

AI  Farra`  berkata,  "Boleh  dibaca  mcrrrfu `  disebabkan  adanya

lafazh  yang  tidak  disebutkan,  yakni  Acrcrdzcr  (ini).  Boleh  pula  untuk

dikatakan, lafazh  a:£S "Kztcrb," adalah bcrda/ ®engganti) bagi lafazh

%giv±::DDtt:%:#:Znn„"Ahayangmengathana`atunckfirman.INya
Ada  yang  mengatakan:   .i    "JJcrcr  A4:I.I.in."  Maksudnya,  ini

.i    "Haa  "I.i.in,"  sebagaimana  jika  Anda  berkata,  "Bab  ini,"
maksudnya, ini dia babnya. Maka, lafazh   i   "f7cra A4:I.!.in," adalah
khabar bagi lafazh yang tidak tersebutkan, yakni, facM fJaa MI.I.777 (dia

Haa  Miim).  Dan,  frmian-Nya...  »de±?:  CCDiturunhan,.'  aidalch mubtada`

yang lain, dan firman-Nya:  #``Kz.tod, " adalah khabarnya. _

::±±Jfe ;i;±    C.yang  dyelaskan  ayat-ayatnya,"  "cks;ndnya,
bw)ryz.#crf  (diterangkan)  dan /aissJ.raf  (ditafsirkan).   Qatadch  berkata,
"Dengan  menjelaskan  antara  yang  haran  dengan  yang  halal,  dan

ketaatan serta kemaksiatan." AI Hasan berkata,  "Menjelaskan antara
ancaman  dan janji."  Sufyan  Ats-Tsauri,  "Antara  pahala  dan  siksa."
Dibaca:  "/crsfac[/af"  yakni,  membedakan  antara  yang  hak  dan  yang

batil.  Yakni,  menjelaskan  antara  yang  satu  dengan  lainnya  dengan

perbedaan  makna-maknanya.  Dianbil  dari  perkataan: /czsAcz/cz  yakni
fczbcrcz `czcJcz mz.H cz/ bcr/clcJ (menjauh dari negeri).



9,g> gx'.±   ¢.Yakni  bacaan  dalam  bahasa  4.r<a.b." _Me:.g=Pa
dibaca  dengan  #asftab,   ada  beberapa  pandangan.]257  A|  Akhfasy

berkata, "Dibaca mausfawb dengan makna pujian.

Ada  yang  mengatakan,  dengan  cara  menyembunyikan  kata
keria,  yckni,   `%dzfur  (ingatlah)   63¢  6\£j    "yafroi.  6acaa#  daJam
bafocrsa I4rclb. " Ada yang mengatakan: Dengan cara pengulangan kata

keria,  yakni, /¢sdsha/#aa  ¢ami  menjelaskan)   63t=  6\£3    "ycrfroz.
bacaan  dalam   bahasa  Arab."   Ado  yang  "e;ngatzikan::.   manshuub
karena  makna  fraaJ,   yakni,   ,'£S.\`. c;i££    "yng  d!7.eJaJfa#  nyclf-

aya[rtyq," pada keadaan ia sebagai  63¢ 6`£3   "yafroz. bacaa# da/am
bc!feas¢  ,4rab. "  Ada  yang  mengatakan:  Ketika  disibukkan  dengan
cktifitas   ,'£S.\;  ££js    "yang  dl}.eJasfan  ayaf-ayafnya,"   sehingga
berubah menjadi subjek, dan lafazh  g\:i dibaca ma77sA##b berfungsi
sebagai   lafch   yang   dijelaskan.   Ada  yang   mengatakan:   sebagai

pemutlakan,6L|S3£jS,"%#fw*fa%m}JangJ%engefclfrw!.."

Adh-Dhahhak berkata,  "Sesungguhnya AI  Qur`an diturunkan

dari sisi Allah  SWT." Mujchid berkata, "Yakni, mereka mengetahui
bahwa Dia adalah Tulan yang Esa terdapat di dalan Taurat dan Injil."

Ada yang berpendapat, mereka mengetahui bahasa Arab dan
kihi  mereka tidak mampu untuk membuat  ayat  semisal  dengannya.
Jika memang bukan orang Arab, tentu mereka tidak clan tahu.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):   Ini  pendapat  yang  paling
benar.   Ayat   ini   diturunkan   teruntuk   orang-orang   kafir   Quraisy
sebentck pukulan dan ejekan terhadap mereka bchwa AI Qur`an itu
adalah mukjizat.

1237 Lih. /'rab ,4/ gur `an, karya An-Nuhhas (4/47).



(u..Sj i+;i  "Membawa  berita  gembira  dan  yang  membowa

perz.72grzfo». " Keduanya adalch Aa/ bagi lafazh ,'£i~\;   "eyczf-eycz/n)Ja",
dan  pekerjanya  adalah  lafazh  c:1;i    ")/cr#g  dzj.e/czLskcr#. "  Ada  yang

mengatakan, keduanya adalah #a `af bagi lafazh 6\:3.

6;{   "Memban4;a  Gerzt¢  ge/77bz.ra,"  bagi  wali-wali-Nya,  £*<u'
"Dcr7q );ang  membcm;cr perj#grfa#, "  bagi  musuh-musuh-Nya.  Dibaca

juga "bcnyz.I.rz" ivcr #crdzz.i.rw#"]258 si fat bagi lafazh *ztcrczb, atau khabar
bagi mctb/crc7cr ` yang tidalc disebutkan.

-;i;j±=*'CS#  "Tetap} kebanyakan mereha berpaling," yalkiri

penduduk  Makkah.   6|;1:i. Y' jjS  "Dam  fz.da* maw  mc7€de77grzrha7c,"
maksudnya, pendengaran yang memberi mereka manfaat.

Diriwayatkan bahwa Rayyan bin Harmalah berkata, "Seorang

pembesar  Quraisy  dan  Abu  Jchal  berkata,  'Urusan  Muhammad  ini
telch menyusahkan kita. Jika saja kalian dapat menemukan sosok yang
mahir   membuat   syair,   ilmu   tenung   dan   sihir,   maka   bicaralah
kepadanya   lalu   bawalah   dia   kepada   kami   untuk   kita  jelaskan
uusarmya."

Utbah bin Rabi`ah berkata, "Saya mengetahui orang dimaksud

yang ahli dalam membuat syair, ilmu tenung dan sihir. Jika memang
dia yang  dimaksud,  sungguh  saya mengetchuinya"  Mereka berkata,
"Bawa dia kemari, dan bicaralal kepadanya."

Alchimya   Utbah   datang   membawa   Rasulullah   SAW   dan
berkata, "Hai Muhammad, kamukah yang lebih baik atau Qushai bin
Kilab? Kanukah yang lebih baik atau Ummu Hasyim? Kamukah yang
lebih  baik  atau  Abdul  Muthallib?  Kamukch  yang  lebih  baik  atau
Abdullah?    Lalu,    mengapa    kamu    mencela    tuhan-tuhan    kami,

]258  |ni  ada|ah  gz.ra`ch  Zaid  bin  Ali  sebagaimana terdapat  di  dalan A/ Bah i4/

Muhith (71483), dan qira`ah hi tidck mutawatir.



menyesatkan   bapak-bapak  kami,   menganggap   bodoh   orang-orang

bijak  karni   dan  mencela  agama  kani?  Jika  kamu  menghendcki
kepemimpinan, kami akan berikan. Urusan kami di bawah urusanmu,
dan kamu adalah pemimpin kami hingga akhir hayatmu.  Jika kanu
menginginkan  wanita,  kami  akan  nikahkan  kamu  dengan  sepuluh
wanita  dari  gadis-gadis  Quraisy  yang  kamu  kehendaki.  Jika  kamu

menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta yang mencukupi
hidupmu dan kelunrganu. Jika kanu merasa telah dimasuki jim, kani
akan keluarkan harta kami untuk mencari pengobatannya untukmu. "

Rasulullah SAW hanya diam.  Setelah lawan bicaranya diam,

Rasulullch SAW berkata, "Scjdafa se/escrz. wchflz. .4bw j4/ Wcr/z.d.? ". Abu

AI   Walid   berkata,   "Ya."   Rasulullah   SAW   bersabda,   "f7az.   cr#cr*

sawdcrrcrha,     c7e7zgrr/crfa. "    Abu    AI    Walid    berkata,    "Scz);a    czha#

de#grrha#."  Rasulullch  SAW  bersabda:  c7engtz#  #amcr  4//ch  );crag

M,uafeA;ff£,:8#.rg#dic£:y:)'Md;i»#;D#ru±ham
dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  Kltab yang

dyelaskan  ayat-ayatnya,  yakni  bacaan  dalam  bahasa  Arab,  untuk
hazJm);¢#gmengeJczA2tz.."Hinggasanpaikepadafiman-nya:i£££i6±f
'3;i; ±ie -3±±= i:;,€±±± .A5±;:A S C.Jika  mereka  berpaling  maka

katahanlah,  'Aha  telah memperingatkan  kamIA  dengan  petir,  seperti

pefz.r  )/cr779  7"e#r.mpcr  facrzjm   '4crcJ  dcr#  rscrm"d'."  Seketika  itu  Utbah
melompat    dan    membungkam    mulut    Rasulullah    SAW    dengan
tangannya  seraya  mengucapkan  kalimat  sumpah  atas  mama  Sang

Pencipta agar Rasulullah SAW diam.

Utbah bin Walid pun pulang ke runahnya. Beberapa hari dia
tidak  keluar  dari  runahnya untuk bertemu teman-temannya,  hingga
akhimya   Abu   Jahal   mendatanginya   dan   berkata,   "Kamu   sudah
cenderung kepada Muhammad?" Atau mckanannya telah membuatmu



terkesima?"    Utbch    marah    besar,    dan    bersumpalh    tidak    akan

berkomunikasi  dengan  Muhammad  SAW.   Kemudian  dia  berkata,
"Kalian  semua  mengetahui,   sayalah  bangsa  Quraisy  yang  paling

berharta. Akan tetapi, ketika saya berbicara panjang lebar kepadanya,
dia memberi jawaban, yang demi Allah, itu bukanlah syair bukan pula
kalimat jampi  dan  sihir."  Selanjutnya  yang  dilakukan  Utbch  adalch

memperdengarkan   ulang   apa  yang   didengarnya   dari   Muhammad
SAW, hingga sanpai  firman-Nya:   S#2j'j6 }£3:2 J£; "Sepcrfz. pefz.r

);c[ng  me#z.mpcr  haw7"   '4cld  da#  rscrmwd."  Kemudian  saya  menutup
mulutnya dan bersunpah dengan kasih sayang agar dia menghentikan
kata-katanya.  Kalian  semua  mengetahui,  Muhammad  tidak  pemch
berdusta. Sunggul saya khawatir, kita akan ditimpa azab, yakni petir."

Riwayat ini telah diriwayatkan oleh Abu Bakar AI Anbari di

dalam Kz.fclG j4r-Radd miliknya, dari Muhammad bin Ka`ab AI Qarzhi:

Bahwa Rasulullah SAW membaca surah Hoa Adz.I.in. hingga sanpai ke

ayat  sa/.crdrfe  dan  beliau  bersujud,  sementara  Utbah  mendengarkan
dengan    serius     seraya    bersandarkan    diri    dan    tangannya    di

punggungnya.   Setelah   Rasulullah   SAW   selesai   membaca,   beliau
berkata, "Hai Abu AI Walid, kanu telah mendengarkan apa yang aku
bacakan, dan cukuplah itu bagimu."

Utbah   pun  berlalu   menemui   kawan-kawannya   dari   kaum

Quraisy,  dan  mereka  berkata,  "Demi  tuhan,  Abu  AI  Walid  datang
dengan wajah tidak seperti wajch ketika dia pergi." Kemudian mereka
berkata,  "Ada  apa  denganmu  hai  Abu  AI  Walid?"  Abu  AI  Walid
berkata, "Demi tuhan, saya sudah mendengar sebuah perkataan yang
tidak pemch saya dengar sebelumnya.  Demi tuhan,  kata-katanya itu
bukanlali  syair  mau  pun  sihir.  Percayalah  kepadaku,  ikutilah  cku
dalani hal  ini dan biarkan dia dan urusannya.  Demi tuhan,  apa yang
dikatakarmya  tidak  pemch  kudengar  sebelumnya.  Jika  orang-orang



Arab  mencelakakannya,  cukuplah  kalian  sebagai  penolongnya.  Jika

dia seorang raja atau Nabi, maka kalian sungguh orang yang paling

berbahagia.     Sebab,     kerajannya    adalch    kerajaan     kalian     dan
kemuliaannya    adalah    kem`iliaan    kalian."     Mereka    menjawab,
"Sungguh jauh!  Muhammad  telah  menyihirmu  ya  Abu  AI  Walid."

Utbah  bin  AI  Walid  berkata,  "Ini  pendapatku,  terserah  kalian  mau
berbuat apa."

FirmanAllahswT,ed£`6L££6;,,q€f=i~j,6'j:ly'gj""ere fa
berhata,  " Hati Kami berada dalam tutwpan (yang menutupi) apa yang
harmw  serci  faczmz.  frepczc7cr#);cr. " j4/  `4dr.77#ch  adalah  bentuk jamak  dari

dr.#crcz7?,   yakni,  gfeztAa '  artinya  tutupan.   Telah  dibahas   sebelumnya

Pada surah AI Baqarah.1259

Mujahid   berkata,   "4/  Kz.#crcr#   untuk  hati   layaknya  /.ct##clfe

(tutup tabir) bagi anak panah.  j±:j a;;;\Sl€ ~i6   "Dcr# pacJa feJz.nga famr.
crc7cl    szjmbcrfcr#."    Maksudnya,    sfecr/"crm    artinya    ketulian,    yaitu,

perkataanmu tidak masuk ke telingaku dan hati  kami tertutup untuk
memahaninya. €1±, 4;i'j \=;i;; Lj ``Da» a»/arc fac7mz. c7o# ham« crda
dz.#dz.77g,"   maksudnya,   perbedaan   dalam   agama.    Sebab,   mereka

menyembah  patung  dan  Rasulullah  SAW  menyembah  Allah  SWT.
Demikian yang dikatckan AI Fana` ]26° dan ulama lainnya.

Ada yang mengatakan, Abu Jahal menutup kepalanya dengan
kain baju dan berkata, "Hai Muhammad, antara kami dan kamu ada

penghalang,"  bemaksud  memperolok  Rasulullah  SAW.  Demikian
yang  diriwayatkan  An-Naqqasy  dan  disebutkan  oleh  AI  Qusyairi,
Dengan  demikian,  frz}.ab  pada  ayat  ini  adalah kain baju.   i?i I:;.6
'bs± ..Maka bekerjalch karm, sesungguhnya kami bekerja drla)."

1259 Lih. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 88.
1260Lih.A/a'a#i.,4/giv`an(3/12).



Maksudnya,  berbuatlah kamu untuk menghancurkan kami  dan kami

pun akan berbuat untuk kehancuran kalian. Demikian yang dikatakan
AI Kalbi.

Muqatil    berkata,    "Maksudnya,    bekerjalah    kamu    untuk
Tuhanmu  yang  mengutusmu,  dan  kani  akan  be'kerja  untuk  tuhan-
tuhan yang kami sembah."

Ada yang mengatakan, "Maksudnya bekerjalah sesuai tuntutan
agamamu, dan kami pun akan beramal sesuai dengan tuntutan agama
kani.„

Kemungkinan  lainnya:   "Bekerjalah  kalian  untuk  akhiratmu

dan kami bekelja untuk dunia kami."  Demikian yang disebutkan AI

Mawardi.

Firman Allah:

i#`6jj25j'rd}#£tifi'gL~t£; #O€€`-tfl#

rijfj=j{6;3;.y'6.jt©*grffi5jj3J;;=:;ij,4!`£
;€j.;+±±:£iii£±:;i;:\;6.!j{i£©i##+rfe6i

©,±¥J¥jl3
"Katakanlah, 'Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti

kamu, diwahyukan kapadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah
Tuhan yang Maha Esa, maka teto[plch pada jalan yang lurus

menurju kepada-Nya dan mohonlah o[mpun kepada-Nya. Dan,
kecelakoian besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya.

lyaitu) Orang-orang yang tidak menunalkan zahal dan mereka kaf iur



oikan adanya Qcehidupan) akhirat Sesungguhnya orang-orang yang
beriman dan beramal shalih, mereka mendapat pahala yang tiada

pzffus-p«fusn)7a. " (Qs. Fushshilat [41] : 6-8)

Firman   Allah   SWT, j5   ®€€1  ~t£±  ff    ``Kafczha#/CZA,
'Bahwasanya    aku    hanyalah    seorang   manusia    seperti    kamu'."

Maksudnya, aku bukanlah Malaikat, tetapi, termasuk bangsa manusia.

AI  Hasan  berkata,  "Allah  SWT  mendidik  Rasulullah  SAW
tentang   keharusan   bersikap   rendah   hati."   'j\£ ~d£;   "dz.wcrkyz/ha#
kep¢cJoha."  Maksudnya,  dari  langit melalui  tangan-tangan  Malaikat.
23±3 "26\> #aS\;€fl `CBahwasanya Tuhan  kamu  adalah Tuhan yang

A4:czfe¢  Escz. "  Fcr,   "maka,"  berimanlah  kepada-Nya  dan   `is/czgz.z.m#ct

I./crz.fog.,    "tetaplah    pada   jalan    yang    lurus    menuju    kepada-Nya."

Maksudnya,  berkonsentrasilah  dengan  sungguh-sungguh  berdoa  dan
mengadukan  masalah  kepada-Nya.   Seperti  jika  seseorang  berkata:

I.sJczgi.in   z./c7cz   mc7ngz./z.facz  (luruslah  menuju  runahmu),   yakni,  jangan

berbelok  kecuali jalan  menuju rumahmu.   €J33=fj "Dan  772oAo#/aft
ompw#  4epadcr-IV)/a."  Maksudnya,  dari  perbuatan  syirik kalian.   1;i;
'-®J=ff\'6#:4'C}.S'fi{f;£S.CDan,kecelakaanbesarlahbagiorang-

orang yang mempersekutukan-Nya.  (yaitu)  Orang-orang yang tidak
menunaihan zakat. "

Ibnu Abbas RA berkata,  "Maknanya:  Siapa yang berucap /czcI

I./chcz   I.//cr  f4//clfe   (tidak   ada   tuhan   selain   Allah)   berarti   dia  telah

mengeluarkan  zckat jiwanya."  Qatadah  berkata,  "Maknanya:  Tidak

menetapkan waj ibnya hukum zakat."

Adh-Dhahhak    dan    Muqatil    berkata,    "Maknanya:    Tidak
bersedekah  dan  tidak  berinfck."  Allah  SWT  menegur  kebakhilan
mereka,  dan orang-orang kaya sering memandang rendah kewajiban



zakat.   Ayat   ini   merupakan   dalil   bahwa   selaln   diazab   karena
kekafirannya,    orang-orang    kafir   juga    diazab    karena    menolck
membayar zckat.

AI   Farra`    dan   ulana   lainnya   berkata,]26]    "Orang-orang

musyrik juga  mempunyai  ritual  berinfck.  Mereka  memberi  mckan
orang-orang  yang  melaksanakan  haji.  Mereka  mengharamkan  harta
infck dan perbuatan menjamu para jamaah haji terhadap para pengikut
Rasulullah SAW. Maka turulah ayat ini untuk mereka.

'bD'bs .;i   -i;i;fi\> +6 ..Dan  mereka  kaf ir  akan  adanya

giveAz.chpa»J   aAfoz.ra/. "   Oleh   sebab   itu   mereka   enggan   berinfak,
bersikap istiqamah dan memohon ampun.

Az-Zamakhsyari  berkata,  "Jika  kanu  berkata:  Mengapa  di
antara si fat-si fat kemusyrikan disebutkan keengganan membayar zakat
dan ikrar kafir terhadap kehidupan akhirat?

Saya jawab:  Sebab,  sesuatu  yang  sangat  disukai  seseorang
adalah  harta.  Harta  adalah  belahan jiwa  seseorang.  Jika  seseorang
menginfakkan    hartanya   untuk   meninggikan    agama   Allah,    itu
merupakan  dalil  atas  kekuatan  imarmya,  sikap  istiqanahnya  dalam
menuju-Nya   dan   kesucian   niathya   ser(a   kemumian   langkahnya.
Perhatikanlah firman AIlch SWT,   £~k=£i i{J'Ji 6jj£ 6.ji j£;j

F#l -L±,€±is; ,f ii` =}^£S  ' Dan, peruripamaan orang-orang yang
membelartyakan hartanya karera meneari keridhaan Allah dan unluk
fe/egzfha»/.ivamerefa.']262Yalmi,meneguhkanjiwamereka.

Indikasi  keteguhan jiwa tadi  dengan  menaflcahkan  hartanya
sesuai dengan perintah agana. Orangrorang yang labil hatinya akan
keimanan, mudali diguncangkan oleh harta dunia yang tidak bernilai

261  lbid.
1262 Qs. A| Baqaral [2]: 265.



(cr/-/czmzfeczA).]263    Karena    harta    sikap    primordialisme    seseorang
menjadi kuat, dan sikap tidak mau direndahkan (dalam urusan dunia)

mengental. Orang-orang setelah Rasulullch SAW tidak murtad kecuali

disebabkan enggan membayar zakat. Karena keengganan menunaikan

perintah waj ib tersebut mereka diperangi.

Dalam masalah ini, disyariatkan membentuk tim khusus untuk

menjemput harta zakat.  Ayat ini juga berisi ancanan keras terhadap

para  pengingkar  zckat,  dengan  menggolongkan  mereka  ke  dalam
golongan   orang-orang   musyrik   dan   orang-orang   yang   berikrar
menolak keberadaan hari akhirat."

FirmanAllalSWT,JSj;3;€j¢;£±±£}i{j3£3gr\;Sj{i£

±jii  C.Sesungguh:nya   orang-orang   yang   beriman   dan   beramal
shalih,  mereka  mendapat  pahala yang  tiada putus-putusnya. "  Thru
Abbas RA berkata, "Maknanya: Pahala yang tiada texputus. Diambil
dari   kata-kata   maHcr7!/w   a/   Aclb/a,   yakni,   gaffec[ `/cffrw   artinya   saya

memotong  tali."  Makna  senada  dipahami  dari  perkataan  Dzi   AI
Ishbi.1264:

]263  .4/ £amzAch  maksudnya  adalch  sesuatu  yang  remeh  dari  reruntuhan  dunia

yap2&fi#:hanya Hartsan bin A|  Harits,  dari  suln]  `Udwan  dan kemudian Mudhar.

Penyair berbangsa Iran dan salah seorang dari penyair besar zaman Jaliliah. Berusia
panjang hingga tLia renta dan pikun, wafat sebelum Islam  datang.  Dalil penguat di
atas adalah bait dari qashidah yang bagian tengahnya berbunyi:

Saya memprnyai anak panan sebagainana manusia adanya
Kami berselisih: Ak:u membencinya dan dia membenciha

Setelahnya:
Tidaklah lidahiu berbicara, walou sedihit,

Yang kyi, tidckjuga jotosanha, untuk orang-orang yang dyamin amen
Mekyaga diri dari dosa tanpa hasrat, jika aha tidak dart sebuah negeri

Kehinaannya, maha saya bukan yang berhenti pada kerendchan
Rujuk  j4/  Mz{#fc!A*ab  (4/62),  j4/   `Ama/i.;. A/  ga/j.i.  (I/260).  AI  Mawardi  berdalil

dengan syair ini di dalam kitab tafsimya (5/169), dan Asy-Syaukani di dalam Fc!/A
AI Qadir (2ls7).



Demi hidupmu, pintuku tidak bertutup

Bagi sahabat dan baik yang tiada putus (mamrl:uun)

Penyair lairmya berkatal 265 :

Engkou melihat di belakangnya marfaat dan pengaruh

Yang terputus (maniinaa), seakan dia adalah debu

Dimaksud  dengan  a/  maHi.;.#  adalah  debu  kecil  terurai  yang

halus. Dari Ibnu Abbas juga dan Muqatil: Maknanya, tidck berkurang.
Makna   senada   cr/   A4:cr#ww#   (masa),   sebab   masa   itu   mengurangi

kekuatan  (7#ct##ch)  seseorang.  Demikian  yang  dinyatakan  Quthrub.

Quthrub mendendangkan bait syair Zuhair:

Keutamaan kuda pacu dengan kuda lamban adalah

Dengan kelambanannya itu dia tidak memberi kecuali terputus dan

Penwhpertimbanganl266

A|     Tauhari]267     berkata,     "4/     ma7z#w     adalah     cr/     gclr7!`w

(memotong).  Disebut juga c}#-#oqsfew, bersifat kurang. Makna senada
terdapat di dalan firman-Nya:  ,®;:= JS i;:i;;I "A4creha me»drpa/

pahala yang tiada putus-putusnya. " La;bid beckata;.

Gelap malam yang beruntung adalah yang makanan:nya tidak

dikurangil&68

]265 Dia ada|ah A| Harits bin Halzah. Bait syair ini bagian dari catatannya. Lih. di

da!2¥g;:]rrfof£:#:::;':t9:`j'5g£]brna}Sfrn;Yu„hhfa(,2d/,5{})169),danFa"/gadl.r

(4/!2.i:f'fiLh.Ashshihhah¢6lz2m).
'268 |ni bagian akhir syalr. Bagian depannya, yng be"Jamo debw bersJ.A, a#ggofa

fubuhnya bersete".



Mujahid   berkata,   " ,.i;i£  JS     bermakna  gfto!.rar   mcrfasw#b

artinya  tidak  terhitung."  Ada  yang  mengatakan:   ,®L;:: Jg  ``/I.ode

pztr#s-paifws#);a, " atas mereka dengan amal tersebut.

As-Suddi  berkata,  "Ayat  ini  diturunkan  kepada  orang-orang

yang terkena musibah, orang-orang sckit dan orang-orang tua ketika
tubuh mereka tidak lagi kuat untuk beribadah dengan sempuma, maka
bagi mereka pahala layaknya ketika mereka beramal dalam keadaan
sehat."

Firman Allah:

ch,`si';\'j3'al'6#j#ifij,ji±fut#djf]fJt
~fa,jj:5fa,jji3Gi~Sc,,f,SS;L3jf3©a4£i{f;

j363c±j;ffi{j\g~ds£`\`r{©dygffi;€~5£€€i3=ji~j,€Si

ga==s©a±~usG5i`a'6tff3iGjfgfu2;<rfu3aj6

6.fti€~c=jtE:L5ji±ig~i=gj,I;jTjri'L£Lj~±[;::a;i

©#-T±¢'{;.ri€tl,`s€ut£3a*>
" Katakanlah, 'Sesungguhnya, patutkah kotmu kofir kepada yang

menciptakan buni dalo[m duo masa dan kQ[mu adakan sekutu-
sekutu bagiNya? lyang bersifat) derndkian itu adalah Rabb semesta

alam' Dan, Dia menciptakan di buni itu gunung-gunung yang
kokoh di atasnya. Dia nemberkahinya dan Dia menentukan

pedo[nya kadar makanan-makanan ®enghunl)nya dalo[m empat
masa. (Penjelasan itu sebagal jowaban) bagi orang-orang yang
bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan



langit itu masi,h merupakan asap. Dia berkata kepadanya dan
kepada bumi, 'Datanglah kumu keduanya menurut perintah-Ku
dengan suka hati atau terpaksa.' Keduanya menjowab, 'Kami

datang dengan suka ho[ti.' Maka, Dial menjadikannya tujuh langit
dalam duo masa. Dia newahyukan pada tiap-tiap langit urusannya.

Dan, Kani hiasi langit yang dekat dengan binlang-bintang yang
cemerlang dan Kami memettharanya dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah ketentuan yang Maha PeTkasa lagi Maha
me#gcfqrA«i " (Qs. Fushshilat [41] : 9-12)

Fiman Am SWT,  #i£: a, Ji<tl.i s{i Gji'!
"Katakanlah,  'Sesungguhnya,  ha:fir  kepada yang  menciptahan  buni

dalam  dua  masa'."  La;fach "patuthah  kamu,"   dengan  dNIa

hamzch yang berdampingan, dan lafach  `cz cr  `z.7777crfum (*!ii, dengan
cz/I/berada di antara dua hamzah dan ia lafazh tanya yang bemakna

pencelaan.   Allah   SWT   memerintahkan   Rasul-Nya   agar   mencela
orang-orang  mLlsyrik  itu  dan  merasa  heran  atas  perbuatan  mereka.
Yakni,   mengapa   kalian   mengingkari   penyembahan   Allah   SWT

:.;:,:t:,;e„:e:ta::P£::I:i:ge;C£:¥=e:=.8£,t€\:r5,:,E#3,*£Sa3
kamu   adakan   sekutu-sekutu   bagi-Nya? "   yahai,1alwaula:wan  dan
sck:ITrfu.  ':j>Sfffl^ '±6 fNS    "(yang  bersif al)  demihian  itu  adalah  Rabb

semesta   alam."    \;a,  '];:;S  C`Dan,   Dia   menctptakan   di   atasnya,"
mcksudnya,  di  bumi.   \{±,;  cr=  ±£;  "Pcrsck-pos¢A  yang  AOAOA  cJz.

ai/c}s/?);a," maksudnya, cr//.clba/,  gunung.

Wahab berkata, "Setelah AIlah SWT menciptakan buni, buni
itu bergoyang di atas permukaan air. Allah SWT berkata kepada Jibril,
'B#crf dz.a /.cr#grr#  bergercz4 )" Jz.brz./.' Jibril AS  tunm lalu memegang



dengan  kokoh bumi,  tetapi  bumi tetap bergoyang disebabkan  angin.
Jibril  AS  berkata,  "Ya  Tuhanku,  Engkau  lebih  mengetahui.  Angin

lebih  menguasainya."  Kemudian  Allah  SWT  menciptakan  gunung-

gunung yang seakan-akan men.jadi pasck bagi bumi.

\£?, ji£3 "Dz.a memberhaAz.Jc);cr, " dengan menciptakan di bumi

segala sesuatu yang bermanfaat. As-Suddi berkata, "Menumbuhkan di
buni pohon-pohon."

{;{Sif4±,jf£;S"DanDiamenentukanpadanyahadarmahanan-
maha7fcz#. "   As-Suddi   dan   AI   Hasan   berkata,   ``Memberi   rezeki

penghuninya serta memberikan segala keperluan mereka. " ]269 Qatadah
dan  Mujahid   berkata,   ``Menciptakan   sungai-sungai,   pohon-pohon,

hewan-hewan di bumi pada hari selasa dan rabu." Ikrimah dan Adh-
Dhahhak berkata, "Mckna lafazh 'gc[ddcrrcr ¢z.focrcl crgwcrc[fchcrcr' adalah

memberikan rezeki kepada penduduknya serta segala keperluan bagi
kehidupan  mereka  berupa  perdagangan,  pepohonan,   sesuatu  yang
berguna  yang  ada  di  sebuah negeri tetapi tidak pada negeri  lainnya

(dan sebaliknya) sehingga satu negeri membutuhkan negeri yang lain
yang dengan itu terciptalah hubungan kemanusiaan, perdagangan yang
kemudian tercipta transportasi antar negeri. "

Ikrimah    berkata,    "Sehingga    ada    pada    sejumah    negeri

penduduknya  melakukan  barter  emas  dengan  garam."  Mujahid  dan
Adh-Dhahhak berkata, "Alat pengukur (4Lr-Saabi.rz.) dari Sabur. Jubah
hijau dari Ray. Tinta Yaman dari Yanan."  £€j 3=ji~j, "da/c7m empa/
mczscr."  Maksudnya,  dalaln  empat hari  akhir.  Kata-kata  semisal  kita

dengAI..  kharaif tu min al  Bashrah ila  Baghdaads fii  `asyrati  ayyaam

wa  ila  al   Kuufah  fit  khamsata   `asyara  youmaa  (serytL  pergji  darn

Bashrch menuju Baghdad dalam  10 hari dan ke kufch dalam 15 hari),

`Z69 Ljih. Toysir AI Hasan AI Bashri (2/266).



yakni,   /I.    /cr/I.mmclf!.    4fecrmSczfcz     `cnycrrcr   );ae{mcrcr    (dalani    15    hari

sempuma). Demikian pula yang dikatakan Ibnu AI Anbari dan ulama

lainnya dengan makna yang sama.
'6Sife ''¢~13S "(Pertyelasan  itu  sebagai jowaban)  bagi  orang.

orcrng );cr#g ber/cr#}/cr. " AI Hasan berkata,  "Maknanya:  Dalam empat

hari sempuma (tidak kurang dan tidak lebih)." AI Farra` berkata, "Ada

lafazh  yang  dikedepankan  dan  diakhirkan.  Maknanya:  Allah  SWT
menentukan   makanan-makanan   bumi    sesuai    dengan   kebutuhan

penduduknya. " Makna ini dipilih oleh Ath-Thabari.

AI Hasan AI Bashri serta Ya`qub AI Hadhrami membacanya

demlkian.. sawaa `in lissaa `iliina denganjarr.\2]°

Ibnu   AI   Qa`qa`   membacanya   demikian:   scm;czcr`af7z   dengan

rcr/cr `.]27]   Membacanya   dengan   #crsfeczb   bermakna   menjadikannya

sebagai  mashdar  dengan makna  I.sfz.14;c7cz`  artinya keadaan yang  sama

dan rata, dari is/an4/of - z.s/i.wc7a `.

Ada  yang  mengatakan:  Dibaca  mcrusfe"#b  sebagai  fecrcr/  dan

pemutlakan.   Dan,   bacaan  dengan  jarr  berlaku  sebagai  7qcl `crf  bagi
lafazh ovcz¢m  atau c77~b¢ `czrz..  Yakni:  €€i ,a=j~j, "dcz/c7m empczf mclf¢, "

mws/owz.);czfe  /czcr77g7#crA,  yang  sana  sempuma.  Dibaca  77!czr;fit `  dengan

asumsi  sebagai  in"A/crdc7 ` dan khabamya lafazh  S}}>tfdJ "bczgz. orc7#g-

orcrng )Jang ber/c77c);cr. " Maksudnya, dengan susunan kalimat fecrcrczz.fei.

Sc";czcr 'w7! /z'sTsczcz 'z./i.i.77a (ini sana bagi orang-orang yang bertanya).

Sejumlah    ulana    berkata,    "Makna    lafazh     S}}g~l£»:   €~S£
" (Penjelasan itu sebagai jowaban) bagi orang-orang yang bertanya,"

adalah   dan  juga   bagi   yang   tidck   bertanya.   Yakni,   Allah   SWT

'27° Qira`ah ini bemilai m#/at.;a/i.r, sebagaimana disebutkan di dalam  ragrJ.a j4#-

N#,hb:i.,70.



menciptakan bumi  serta apa yang ada di dalamnya bagi orang-orang

yang  bertanya  dan  tidak  bertanya.  Allah  SWT  memberikan  kepada
orang-orang yang meminta dan yang tidak meminta.

Firman Allah SWT, '663 aj ;ffi{ j\g~tsj::;`\ €f{  "Kem%dJ.a# D!.a
menuju  kepada  penciptaan  langit  dan  langit  itu  masih  merupakan
crsczp,"  maksudnya,  bermaksud  dengan  sengaja  menciptakannya  dan

menyempumakannya (i'sfz.wcrcr`). Dan, I.sfz.wacr` adalah bagian dari si fat

perbuntan  (sz/arfe  cr/  a/`crcrD  Allah  SWT menurut pendapat  mayoritas
ulama.  Dalilnya  adalah  firman  Allah  SWT:      e~\€li  S\> eJi=.;i #
e¢*f;==  '{±±  ':;¢;3;i    "Kemudian  Dia  berkeh?:.3ak  (mencipta¥n)

iangit,   Talu     dyadihan-Nya     tlyuh     langit."\2J2     TeLch    dihodras

sebelurmya.

Abu   Shalih   meriwayatkan,   dari   Ibnu   Abbas   RA   tentang

frrmfurNy8;.   ~.,I;f\  Sl.~  ~€;;::^'-i    C`Kendian  Dia  menuju  kepada

pe72cz.pfc}a#  /a72gzt,"  maksudnya,  urusamya naik  ke  langit.  Demikian

pula  yang  dikatakan  AI  Hasan.  Siapa  yang  berkata  I.sf].wcrcl`  adalch
si fat asli tambahan  (sz/crfe dzocrfz.}/CZA zcrcr `z.c7clfr),  dia berkata:  isfcrwcrcr ¢

a/  czzcr/  bz.sfez/crcrfz.fez.  @ermaksud  dalam  keabadian  dengan  si fat-Nya).

Dan, lafazh  # "femzfdz.cz#" kembali kepada memindahkan langit dari

si fat asap kepada si fat ketebalannya.  Asap tersebut adalah uap yang
keluar   saat   air   bemafas,   sebagaimana   yang   telah   diterangkan
sebelurmya  pada  surah  AI  Baqarah[273  dari  Ibnu  Mas`ud  RA  dan

lairmya.

tff3i G|£ SS{ cj2;<ndj a j6  "Dz.a  be7~hara  fepc7d¢nyo  d¢»
kepada   buni,   'Datanglah   harm   kedranya   menurut   perintah-Ku
cJengcr#  s#ha  AczfJ.  czfcz2t  ferpcrfucr'."  Maksudnya,  keluarkanlah  sesuai

1272 Qs. A| Baqarah [2]: 29.
t273 Lih. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 29.



yang  Aku  ciptakan  pada  kamu  berdua  dari  beragam  manfaat  dan
kebutuhan bagi makhluk-makhluk ciptaanku.

Ibnu Abbas RA berkata, "Allah SWT berfirman kepada langit,
'Bercahayalah    mataharimu,    bularmu    dan    bintang~bintangrrm.

Bet/arz./aA  a»gz.#  dan  ow;c7»mw.'  Kemudian  Allah   SWT  berfirman

kepaha bnrmi, ' Mengalirlah sungai-sungainu,  dan tumbuhlah pohon~

pohormu   serta   buah-buahannya,    dengan   suka   rela   mow   pun
terpcksa'."

'c±=$1 C8fi"gis ..Kedranya mertyawab,  'Kami  datang dengan

sefAcz ha/i.'. " Ada lafach yang tidck disebutkan di dalani ayat ini, yakhi,
`czfczz.nco   amrcher   acami   datang   memenuhi   perintah-Mu).     S±J£

"c7eHgrI7! sztfaa foafi " Ada yang mengatakan bahwa maknanya wrascr#

}Ja77g  dz.fzf#d2fAfacz»,   yakni,  jadilah  kalian  maka  keduanya  menjadi,
sebagalmana firman Allah SWT:   JT,'al' j;€ bi 2£Jj lj£ G{j±}, €S' \££
'®'se   .`Sesungguhnya  perkataan  Kami  terhadap -sesuatu  a;abil;

Kami  menghendakinya,  Kami  hanya  mengatakan  kepadanya:   'han

¢.czdz./aA/ ',  maha /-edz./ch dz.a."1274 Berdasarkan makna ini, maka Allah
SWT   berkata   demikian   sebelum   penciptaan   langit   dan   bumi.
Berdasarkan   pendapat   yang   pertama,   mcka   Allali   SWT   berkata
demikian   setelah   penciptaan   langit   dan   bumi.   Inilah   pendapat

mayoritas ulama.

Tentang perkataan Allah SWT kepada langit dan bumi ini, ada
dua  pendapat]275.  Perfamcr,  perkataan  tersebut  adalah  kata-kata-Nya

yang diucapkan. Ked#a,  itu adalch kekuasaan-Nya yang ditanpakkan,
bagi    keduanya   pengganti    kata-kata-Nya    dalan    menyampaikan
maksud. Demikian yang disebutkan Al Mawardi. t276

::;:£:.dfan;¥nal#t6]ii43;sebuthanAiMawardididalamkhabtafsimya(5/172).
12J6  Ibid.



'6±EI± (SA`r5is `CKeduanya  mertyowab,  'Kami  datang  dengan

f%fa frclfl.'. " Ada dun pendapat]277 juga seputar ayat ini. Perftzma,  itu

adalah ketaatan keduanya berupa ketundukan dan memberi jawaban
dan sebagai pengganti perkataan keduanya.  Makna senada dipahami
dari perkataan seorang penyair:

kolam sudch permh, dan terxpat kediananha berkata,

Perlahan,perutkusudahpermhT2;]8

Yakni,  kenyataan  yang  nampak  bahwa  kolam  sudah  penuh

dengan   air.   Kebanyalkan   ulama   berkata,   "Allali   SWT   membuat
keduanya  berbicara  dengan  sebenanya,   sesuai   dengan  kehendak-
Nya."

Abu Nashr As-Saksaki berkata, "Bagian bumi tempat tegaknya

Ka`bah yang berkata-kata serta bagian permukaan langit." Selanjutnya
Allah   SWT   meletakkan   larangan-larangan-Nya,   dan   (langit   serta
bumi)   berkata,     Sf;,~u;   "de77gr#   s#ha   feafz.,"   dan   tidak   berkata
"ffeclcr `z. `ztcrz.#z."  berdasarkan lafazh dan tidak pula berkata "/fecla `z. `crcrf"

berdasarkan makna.  Sebab, keduanya adalah lapisan langit dan bumi,
dan sebab, Allah SWT mengabarkan keadaan keduanya dan apa-apa

yang ada pada keduanya.

Ada yang mengatckan, ketika Allah SWT mensifati keduanya

dengan  kata-kata  dan  jawaban  ulan  itu  merupakan   si fat  yang
berakal- Allah SWT menempatkan keduanya pada tempat makhluk

yang  berakal.   Contohnya:   <!}iis::  J~  #J  "Ses##ggrfonya  afrw

]277 Kedua pendapat ini disebutkan AI Mawardi di dalam kitab tafsimya (5/172).
[278 Tentang syair ini telah dibicarakan sebelumnya. Lih. di dalam A/-I,I.so# (entri:

qathand)



bermimpi   melihat   sebelas   biutang,   matahari   dan   bulan;   kulihat

sem#cr7g);cr say.wd fepac7czha."1279 Telah dibahas sebelumnya.

Di  dalanl  hadits:  Musa  AS  berkata,  "Ya  Tuhanku,  ketika
Engkau berkata kepada langit dan bumi:  t:i;S`|ji 6|S Q3{ "Dczfcz»g/aA
karnu   kedranya   menurut   perintah-Ku   dengan   suha   hati   atou
ferpdsa, " dan keduanya menolaknya, maka apa yang Engkau lakukan
terhadap keduanya?" Allah SWT berfirman, "Aha perz.Hforfeha# %ewcz#

darz.   Aewa7q-faewcr72fai   me77e/o77   *ec7clcr#)/cr. "   Musa   AS   berkata,   ``Di

mana hewan tersebut?" Allah SWT berfirman,  "Bercrc7¢ pcrc7cr /crc7crJ?g

dari    ladang-ladang   pengembalaanku."    M::usa|   AIS   berkerto,   CC"

manakah ladang pengembalaan-Mu?" Allah SWT berfiman, "Berc7c7c7

pada   pengetahaan   dart   pengetahaan-pengetahaanku. "   Demtlkinn
disebutkan Ats-Tsa` labi.

Ibnu  Abbas   RA,   Mujahid,   Sa`id  bin  Jubair,   dan  Ikrimah

membacanya demikian: ``czafap/aa" dengan mcrd ®anjang) dan harakat

/c7fAaA.]28°  Demikian  pula  bacaan  dalan  firman-Nya:      *>~ut  \:1i
"Ka7%z.  daJcr7€g de»gr777  sefha  Acz/I., "]28L  dengan makna berilah ketaatan

dari    dirimu    sendiri.     EJG      "Kcdzfc77€)/¢    7»e#/.c"/c76,"    bermakna,
```a`fAczz.#cra"   kani   menaati,      af,;,~d;  "c7e»grz»  s«fac  Aaf7.. "  Dengan

makna ini ( `cz `fAa7.„c7a) ada dua objek yang. ditiadakan. Bisa bemakna,

dan    makna    ini    lebih    bagus,     `c7/¢z.r2cza    yakni   /t7cr`cz/#ao    (kami

melakukan). Pada makna ini ada satu objek yang dihapus. Siapa yang
membaca,  `c7fc7z.#czcz maka maknanya/.z. '#acz bz.m¢c7 /I.#czcz Qcami datang

membawa   apa   yang   ada   pada   kami),   sebagaimana   yang   telah
dij elaskan sebelumnya tidak pada satu tempat.

:::3:.d¥au:;ruaf`[±2Lj4t.;dckm„,owa„.r.
unl Ibid.



Firman Allah SWT,  £'jiL i, ±+;:i €±£ ;a==S   ""aha,  Dz.a
mekyadikannya    tujwh    langit    dalam    dIAa    masa,"    yckr)i    Ak:n

menyempumakan dan menyelesaikannya. Ada yang mengatakan: Aku
memutuskannya, sebagaimana dikatckan :

Kedranya mengenakan bdyu besi yang diputuskan (qadhaahamady

Daud, atou Tubba` pencipta kemewchan]282

¢£j'L£J   i,   "Da/cm   dwa   mascr."   Selain   empat   hari   waktu
penciptaan  bumi.   Dengap   demikian,  penciptaan  langit   dan  bumi
teljadi selana enam hari, sebagaimana firman-Nya:   j  +j££Jt S£

±S} -ke CCTelah menciptakan langit dan buni dalam ey_:y masa,"
dan  telah  dijelaskan  sebelumnya  pada  surah  AI  A`raaf.]283  Mujahid

berkata,  "Satu  hari  dari  satu  minggu  itu  setara  dengan  1000  tchun

dalan hitungarmu. "

Abdullah bin Salam berkata, "AIlah SWT menciptakan bumi
dalani  dua  hari.  Kemudian  menentukan  bahan-balian  makanan  di
dalamnya selama dua hari. Menciptakan langit dalan dua hari. Allah
SWT menciptakan bumi pada hari minggu dan senin, dan menetapkan
bahan-bahan makanan di dalamnya pada hari selasa dan rabu. Allah
SWT menciptakan langit pada hari kanis den jumat.  Sesaat sebelum
berakhimya jumat, Allah  SWT menciptakan Adam AS  seketika itu.
Pada  hari  itu  kelak  akan  terjadi  hari  kiamat.  Semua  makhuk  takut
kepada hari jumat kecuali manusia dan jim."

Ulama ahli tafsir cenderung kepada penafsiran ini. Kecuali apa

yang diriwayatkan Imam Muslim dari riwayat Abu Hurairah RA. Abu

[282  Syair, karya Abu Dzu'aib AI Hadzli, terdapat di dalam j4S}J `crr A/ f7crdz/rtyJ.j#

19,  dan di  dalam t4/-£!.sa7] dan Af-ra/. (entri:  fabcr`a dan gacJ7Iaya),  dan A4a`cm].   A/

g¥£8`3a£#aafstrns-uNr#A¥A6c/r2a:i,);yat54.



Hurairah  RA  berkata:   Rasulullch  SAW  memegang  lenganku  dan

bersato;tote, "Allah SWT meneiptahan bumi pada hari sabtu. " Kjl+a. telaln

membahas sanad hadits ini di awal surah A| An`aan. L284

C:S} 5Sr:i S a, [;;j+i CCDia mewakyu,ken pada tiap-tiap langit
c/rwscr#H);cr."     Qatadah     dan     As-Suddi     berkata,     "Allah     SWT

menciptakan di langit matahari, bulan, bintang-bintang dan orbitnya.

Allah SWT juga menciptakan pada setiap langit makhluknya, seperti
Malaikat,  lautan,  gunung-gunung,  es  dan  salju."  Pendapat  ini  juga
dicetuskan  oleh  Ibnu  Abbas  RA.  Dia  berkata,  "Demi  Allah,  pada

setiap  langit  terdapat  Bait.  Para  Malaikat  melaksanakan  haji  dan

thawaf di sana. Disebut Baitul Ma`mur untuk yang di langit. Tempat

Baitul Ma`mur sejajar dengan Baitullch yang di bumi."

Arda, yang mengatak:an.. Auhaa Allah fii kulli samaa 'in, yahai,

Allah    SWT    mewahyukan    apa    yang    di    kehendaki-Nya    serta
menetapkan   perintah-Nya   kepada   setiap   lapisan   langit.    Wahyu

terkadang juga bermakna perintah, berdasarkan firman-Nya:  €J:{J :'L>
\:S £} "Karena sesungguhnya Tuhanrm telah memerintahkan (yang

secJemz.frz.a# zt#/ frapadcr77);c!."]285 Firman-Nya yang lain:   jLi=3i Sb'
';fi>.,+';;fi)   C`Dan (ingatlah), ketika aha ilhankan kepada pengihat Isa

);cr77g sefz.cr."t286 Yakni, Aku perintahkan kepada mereka dan itu adalah

perintah yang timbul berupa gerck fitrch manusiawi.
'€±;:i(;:ti\ '¢~rfri) €=:.36 `..Dan,  Kami hiasi langit yang dekat

c7engcr#  /clmpzt-/crmpcj, "  yakni  dengan bintang-bintang  yang  bersinar.

Ada yang mengatakan,  sungguh pada setiap  langit terdapat bintang-

bintang yang bersinar. Ada yang mengatakan, bintang-bintang khusus
ada pada langit dunia (yang tampak).

1284 Lih. Surah AI An`aam, ayat I.

::::8::£f-#a=l=[[::i:15l.I-



\1i3:1 " Dan  Kami  memeliharanya  dengan  sebaik-baiknya,"

maksudnya,   fecz¢zfo7cclcIAw   fez/zfoczcr.    Bermakna,   menjaganya   dengan

sungguh-sungguh,   yakni,   dari   syetan-syetan   yang   suka   mencuri
keputusan-keputusan    langit.    Penjagaan    ini    dengan    keberadaan

bintang-bintang  yang  dipergunakan  untuk  melempar  syetan-syetan,
sebagaimana yang telah dibahas pada surah AI Hijr'287. Indikasi lahir

ayat ini menjelaskan bahwa bumi diciptakan sebelum langit.

Allah   SWT   berfirman   pada   ayat   yang   lain,    \{£:;  Ct~dt  ¢i
"Ataukah  langit?  Allah  telah  membinanya:.\288  dan palda.  ayah lain

\a|gi,  'q==  ass  'i=.  S§ffl\;  CCDan,   bumi  sesudah  itu  dihamparkan-
ovycr."]289 Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan langit itu yang

pertama. Sekelompok ulana berkata, "Allah SWT menciptakan bumi,
setelah itu menciptakan langit.  Selanjutnya memanjangkan bumi dan
membentangkannya."  Demikian  yang  dikatakan  Ibnu  Abbas   RA.
Pembahasan masalah ini telah dipaparkan sebelumnya pada surah AI
Baiqa:rdr`T9° , alhamdulillaah.  ±;P ±±i( i.i;i 6N*    "Maka putusan

(sekarang  ini)   adalah  pada  Allah  yang  Maha  Tinggi  lagi  Maha
besar :'

1287 Lih. Tafsir surah AI Hijr, ayat 17.

::::8::#:¥=i:=:[#:::
]29° Lih. Tafsir surah AI Baqarah, ayat 29.



Firman Allah:

#-';~€s£©sL#p',36i¥ji;ife3i3ii#bifj6£
G:p'€~6j$65rfe{y€fj#ji jJfjirj;i#,dr#j(
dLhaffi`6J;6€'u©f„#c4,fL31~L>g6

#cjf~&{€iife'+'BiE036,a,iff3:1J6'ja{ri>±;'.tl't
e3#crj<8©<„3#.G¥.6,S8z03#,£fj£

£\jl`f±G,ftt3ji,j€¥f€\i;#-#,
©6j3£?-y,f5

>#€fi-jjiJ=

"Jika mereka berpaling, maka katakanlah, 'Aku telah

memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa
kaum 'Aad dan Tsamud.' Ketiha para Rasul datang kepada mereka
dart depan dan belakang mereka (dengan menyerukan), 'Janganlah
kamu menyembah selain Allah.' Mereka menjowab, 'Kalau Tuhan
kami menghendaki tentu I)ia akan menurunkan malalkat-malaikat-

Nya, maka sesunggwhnya ka[mi koifir kepada wahyu yang kamu
di,utus membowanya.' Adapun kaum 'Aad, maka mereka

menyombongkan dirt di muka buni tanpa alasan yang benar dan
berkata, 'Sio[pakah yang lebi,h besar kekuatannya dart kand?' dan

apakah mereka itu tidak nemperha[tikan bahwa Allah yang
nenciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya daripada

mereka? dan adalah mereka mengingkari tandartanda (kekuatan)
kamL Maka, kant meniupkan angin yang a:mat gemuruh kepada

]nereka dalam beberapa hQ[ri yang sial, karena Kami hendak
nerasakan kepada mereha itu siksaan yang menghinakan dalam



kehidupan dunia. Dan, sesungguhnya siksa akhirat lebi,h
menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. "

(Qs. Fushshilat [41]: 13-16)

Fiman   Allah   SWT,   {jj{;2;i  55   "J{.fa   mere fa   GerpaJ}.#g,"

maksudnya,  para  kaflr  Quraisy,  dari  apa  yang  kanu  serukan,  ya
Muhammad,urfukberiman;5j¥p'j6,i¥ji;##;iij="M¢ha
katakanlah,  'Aha  telch merxperingatkan kanu  dengan petir,  seperti

petir yang menimpa kaum 'Aad dan Tsamud'." Mck:sndnya., ck:n telal
memberi  kalian  peringatan  berupa  kehancuran  seperti  kehancuran

yang dialani kaum `Aad dan Tsanud.

j*j its?j±f ¢; {£ #ji #.€~€ 3£   "Kefl.fa pcrra J{as%/
datang    kepada    mereka    dart    depan    dan    belahang    mereha."
Maksudnya,  para  utusan  yang  datang  kepada  mereka  dan  kepada
orang-orang   sebelum  mereka.   2a{  Y€£  iJ±:  ii  "/a»gcz7i/crA   ha7„%

%;„:g;o#;i;'#;:;;;%6ck;:ie:,g„df¥,a:r;;a#anb,ear,;;%f:i;.:g¥;%
'-;gS: ..Mereha  mertyowab,  'Kalou  Tuhan  kami  menghendcki  terttu

Dia akan menurunhan malaikat-malaihat-Nya'," pe;nggandi para F`aswh.
'6D'Sgcde>'peL>gS"Mahasesungguhnyakamikafi:kepadaw.aky.u.

);cr7ig  faczmw   cJz.ctfcts   membc"/cr#);cr."  Maksudnya,   wahyu  yang  berisi

peringatan dan berita gembira.

Ada  yang  mengatakan,  ini  adalah  sebentuk  olok-olok  dari

mereka. Ada yang mengatckan, ikrar dari orang-orang musyrik bahwa

pada   awalnya   mereka  mengakui   adanya  para   Rasul,   setelah   itu
mengingkarinya.



Firman Allah SWT,  ±;'.tllc3, i#±=:16  6~b`  "ACJap«» ha"in
'Aad,  maha  mereka  menyombongkan  diri  di  muka  bumi,"  te[hadap

hambaAllahDaudASbesertaparapengikutnya,££:f3:1JltpTGii£;
'-o'SeA, `.Taxpa alasan yang benar dan berkata,  'Siapakah yang lebih

besar fefaicrfcz#7!)/a dcrr]. facrm!? '. " Mereka menantang dengan kekuatan

tubuh mereka ketika diancani dengan siksaan. Mereka berkata, "Kami
mampu menghindarkan diri kani dengan kekuatan kami yang ada dari
segala  macam  siksaan."  Memang,  mereka  mempunyai  tubuh  yang

panjang   dan   besar.   Telah   dibchas   sebelumnya   pada   surah   AI
A`raaf.129i

Dari   Ibnu   Abbas   RA,   dia   berkata,   "Mereka   mempunyai

panjang  tubuh  100  hasta.  Tubuh  paling  pendek  di  antara  mereka
sepanjang  60  hasta."  Allah   SWT  berfiman  menolck  pemyataan
mereka itu:  ±o3 a, 3£:i j£ #£££ cfjf'ri( €;i !±£';'Bi   ``Dcz# opczhaA
mereka  itu  tidak  memperhatikan  bahwa  Allah  yang  menciptakan
mereka  adalah  lebih  besar  kekuatan-Nya  daripada  mereka,"  .jurga
kekuasaan-Nya.   Sesungguhnya,   kekuatan   dan   kemampuan   setiap
hamba datang dari kekuatan Allah SWT. Alhasil, Allah SWT adalali
sunber  segala kekuatan.  <2ji£3£. \€3S.6, i$6 ``D¢#  crda/aA mcrefaa
menginghari tanda-tanda (ke kuatan) hami." Maksndnya,, rmengingkari
mukj izat Kani.

Firman  Allah  SWT,  ji;;: F± {P \=rj%    "Maha,  hamz.
meniupkan  angin  yang  amat  gemuruh  kepada  mereka."   Aryat  irli
adalah tafsiran makna lafazh g±= "pefz.r," yang dikirimkan kepada
rnelckja. Yalmi, angin yang  sangat  dingin yang  berhembus  dengan
scr#g¢/   kej7ccr7cg   cJa#   bers#ara   Aeras.    Dikatakan:    Asal   katanya

sfoarrarcr dari lafach asfa-sftarrw yang berarti cr/ bcrrd yaitu dingin yang

]29] Lih. Tafsir surah AI A`raaf, ayat 69.



sangat.  Huruf rcI ` yang di tengah digantikan oleh huruf yang berada

pada  kedudukan /cI`  fi`il  (yakni  huruf sfead).  Itu  seperti  perkataan
Anda:    habhab#w,    asalnya    adalah    habdabwct    (menelungkupkan).

Contoh    lainnya,    fcr/.a#cz/cz   cris-fs'a#bw    aslinya   /crj¢jorcl/a   (menjadi

kering).

Abu Ubaidah berkata]292, "Makna sfecrrsfrara hembusan angin

yang sangat kencang." Ikrimah dan Sa`id bin Jubair berkata, "Dingin
yang sangat." Quthrub mendendangkan syair AI Hathi'ah:

Orang-orang yang menerima nikmat j iha dihembus angin kencang

Danyanghamilketihamemintadendadariorang_orang]293

Mujahid   berkata,   "Angin   yang   sangat   panas."   Ma`mar
meriwayatkan  dari  Qatadah,  dia berkata,  "Angin dingin."  Demikian

pula  yang  dikatakan  Atha`.   Sebab,  lafazh  sfocrrsfoclrcl  dianbil  dari
lafazh sfoclrra.  Dan, czsA-sfecr77w adalah dalan percakapan orang Arab

bemakna dingin, sebagaimana yang dikatakan seorang penyair:

Dia mempunyal j ambul seperti gelungan rambut wanita

Dikendarai pada hari permh dan dingin angin (shirr) 1294

As-Suddi  berkata,  "Suara yang  sangat  keras.  Dari  kata-kata:

sharra al  qalamu wa al  baab  ®e:na dan pinrfu bers:unra.), yashurru-
sfecrrjz.rcra    bermakna   sfecrwM/cr/¢    ®ersuara).    Dikatakan:    dz.rfoamc"

sfaz.rrj}yw7g.  S7!!.rrz.){}#¢# adalch orang yang bersuara ketika dikritik."

Ibnu As-Sikkit berkata, "Sfeclrsfecrr bisa berasal dari lafazh asfe-

sfearrw artinya dingin. Bisa juga berasal dari lafazh sfecrrz.I.r a/ bcrcrb dan

1292Lih.A4c|/.ceA/gc"`an(2/196).
]293  Syair  ini  terdapat  di  dalam  ra/sz.r A/  A4owardi.  (5/174),  dan  FcrfA .4/  gcrdl.r

(4/I?9]42±.yairini,karya|mri]A|Qais,sebagaimanayangterdapatdidalamDivar#-

nya. An-Nuhhas berdalil dengan syair ini di dalam Ma'cI#j. .4/ gwr `cz# (6/254).



dari  lafazh  asfe-sfaczrrclft  yang  berarti  suara  teriakan.  Makna  senada:

jo';;a,:fry)rfeK"Kemudianisterinyadatangmemehik."\T9Ssharshar
juga adalah nana sebuah sungai di Irak.

±^=± Sfj! ~&, ..Dalam beberapa hari yang sial,'. "ck:sodrva.
hari-hari yang tidak beruntung. Demikian yang dikatakan Mujahid dan

Qatadch. Hari-hari dimaksud adalch akhir dari bulan syawal dari hari
rgb#ahm=:uerubu"hk=#aalmf'd:=dLe#ap&adnal#:rz:£ifs%je3£f#6

Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Setiap  kaum  biasanya  disiksa  pada  hari
rabu."

Ada yang  mengatakan:  #clchz.scrcrf bermakna  bcrcrrz.drcrf  (yang

dingin).    Demikian   yang   diriwayatkan   An-Naqqasy.    Ada   yang
mengatakan: 77crcrfeiscrcI/ bermakna mw/crfcrabz. `acrf artinya bertumt-tumt.

Ibnu    Abbas,    Athiyah,    dan    Adh-Dhahhak    berkata,    "#crafaz.sacr/

bermakna s)/I.daed artinya sangat keras."

Ada   yang   mengatakan:   #aczAisczczJ  bermakna  yang   diiringi

dengan  debu.  Demikian  yang  disebutkan  Ibnu  Isa.  Makna  senada
dipahami dari perkataan seorang penyair:

Telah pergi sebelum terbit matahari

Bagi pemburu, pada hart yang sedihit berdebu (an-nahs)]297

Adh-Dhahhck  dan ulama lainnya berkata,  ``Allah  SWT tidck

menurunkan  hujan  untuk  mereka  selana  tiga  tahun.  Angin  penuh
bertiup, tetapi, tanpa hujan. Sejumlah orang pergi ke Makkah mencari
air untuk memberi minum penduduk mereka. Orang-orang ketika itu,
ditimpa musibah dan bencana mereka memohon kepada Allah SWT

1295 Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 29.

::;%aif:e¥d¥#i[£:|]i7.A/BchrAVM#A#W/491).



jalan  keluar.   Mereka  memintanya  di  Baitullah,  baik  orang-orang
kafimya   maupun   muslimnya.   Orang-orang   dari   segala   penjuru
berkunpul di Makkah. Agana mereka berbeda. Akan tetapi, mereka
semua  mengagungkan  kota  Makkah,  sebab,  mengetahui  keutanaan

yang dimilikinya."

Jabir  bin  Abdillch  dan  At-Taimi  berkata,  "Jika  Allah  SWT

menghendaki kebaikan pada sebuah penduduk, Dia akan menurunkan
huj an dan mengurangi hembusan angin."

Nafi`,   Ibnu  Katsir  dan  Abu  Amr  membacanya  demikian:

#czdsczofz.#  dengan  Acr`  sukun  adalah  bentuk  plural  dari  lafazh  #crAs

yang   merupakan  mashdar   dipergunakan   untuk   menyifati.   Ulama
lairmya  membacanya:  #crcrfoz.sclcrfz.#  dengan  focr`  hasrcrfa  yang  artinya

mendapat sial.

Dalil bahwa lafazh »aAs adalah mashdar, fiman Allah SWT:

;;:: j= ;3. a,   "Pada  hari  nchqs _ya_ng  terus  T:?eru.s.."'T9.8  ::&a
lafazh   #ads   adalah   si fat,   maka  lafazh  );a«m   tidak   ditambahkan
kepadanya.   Berdasarkan  ini,  Abu  Amr  berdalil  menguatkan  cara
bacanya. g!.ra `czA ini juga menjadi pilihan Abu Hatim.

Abu Ubaid memilih bacaan yang kedua, dan dia berkata, "Cara

pendalilan  Abu  Amr  tidck  benar.  Sebab,  dia  menambahkan  lafach
yawm  kepada  lafazh  cr#-#crds  dan  disukunkan.   Pendalilannya  bisa
dibenarkan jika lafazh );crzm ditanwinkan, dijadikan #cz `cz/ dan sukun,

lalu berkata: #z. )/o#mz.# j7crdsi.#. Jika seperti ini, tidak seorang pun yang

membacanya, sepengetahuan saya."

AI Mahdawi berkata, "Tidak terdengar kecuali dibaca dengan

sukun,   yakni,   lafazh   a#-7cads. "   AI   Jauhari   berkata]299,   "Dibaca

:::sisri.A]sgrf###t:3;99i],.



demikian.. fii  yaumi  nahsin"  sera.gal  sifat.  Qira`ah  dengan  idhofah

lebih banyck dilalnikan dan lebih bagus.

Dikatakan juga:  #crfoz.scr  cry-rycrz.` ,  dengan  facrsrcr¢.  Jsm /cza `z./-

nya 72crc[fez.5wj7.  Seorang penyair berkata:

Sampaikan kepada si Junta dan buruk akhlak bahwa soudara mereka

Adalah orang~orang butuh dan wanita mulia, sebuah kaum yang
diselamatkan oleh kesialan] 300

Makna    senada,    dikatakan:     `apo/ac77%z.rf    »aAz.sczczf7.#. EEIEE=
`.Karena Kami hendak merasakan kepada mereha," "ck:sndrryal, likay

#«cZZz.z.goA«m(a-garmerasckankepadamereka);€'ftt3jiijt€¥f£\i;
"itu  sikeaan  yang  menghinakan  dalam  kehidupan  dunia,"  dengan

angin  yang  dahsyat.  tsfi  j;±;S.i £\jl'e  "Dcz»,  seftt#ggrfA»}i¢ sz.ds¢
cr4foz.raf      /ebz.rfe      me#gfez.#clha77,"      maksudnya,      lebih      besar      dan

rnenya]£i:fl£;an.     'b2i3;i.   i   iSS      "Sedang    mereka    tidak    diberi

pertolongan. "

Firman Allah :

'ii±fr:ji<8€'L#fj;t2-{!;===`6#;#3L#6<b/

L#`:6.g€fGffj© SptL,ui4'c±\,ri'i

© 6#-S8
"Dan, adapun kaum Tsanud, maka mereka teLah Kami beri

petunjuk tcto[pi mereka lebih nenyukai buta (kesesatan) dari
petunjuk, maka mereka disQ[mbar petir adzab yang menghinakan

\3°° LTh. Ash-Shihhah (3198\), Al-Lisan (enwi..  nchalsa), Ma'ani AI  Qur`an, karyal

AI Famal , Tofsir Ibnu 'Athiyah (\4/17Z) dan AI Bahr AI Muhith (71481).



disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan, Kand selanatkan
orang-orang yang beriman dan mereha adalah orang-orang yang

bcrf¢*wa." (Qs. Ghaafir [41]: 17-18)

Firman  Allah  SWT,  ;2£|;:1=6 j|£3  £<b'  ``Da„  adap„  hawm
Tsamud,  maha mereha telah Kami beri petukyuk," "cksndnya, Kami
telah  menjelaskan  kepada  mereka  seputar  petunjuk  dan  kesesatan.

Demikian, dari Ibnu Abbas RA dan ulama lainya.

AI  Hasan,  Ibnu  Abi  Ishak  dan  ulania  lainnya  membacanya,

wcr `crm7#clcr  tsa7"wwcJa  dengan  #clffec}b. ]3°]  Telah  dibahas  sebelumnya

Pada surah AI A`raaf. ]3°2

:;rlf) '±; 6;S\ .\S;i:fie "Tetapi  mereka lebih menyukai  buta

¢esescz/cr#/  c7czrz. pefw7c/.w*."  Mcksudnya,  mereka  memilih  kekaflran
daripada keimanan.  Abu  AI  Aliyah berkata,  "Mereka lebih memilih

yang   bersifat   buta   dari   sesuatu   yang  jelas."   As-Suddi   berkata,
"Mereka lebih memilih perilaku maksiat daripada perbuatan taat. "

bSi)±^'rs\±±i±.pej6"Mahamerehadisambarpetiradeab
yang menghinakan. "

Lafaz]`      ®±23Li\    .`Yang     menghinahan,"     dengan     dhammah

belmakna cr/ %c";clcr7z ¢ehinaan). Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah

bin  Ilyas  bin  Mudhar  adalah  saudara  Kinanah  dan  Asad.  4J!ocrJ?crAw

bermakna z.sfczfr7]crjra bz.fez.,  meremehkannya. Js772-nya adalah cr/ f7cm;ocz#

dan cz/ M¢focrcr7cczfe.  Dan,  lafazh asfe-sfea¢ `z.gate  di-z.czfeczcr/crfe-kan kepada

lafazh     cz/      `4dzcrcrb,     sebab,     czsfe-sfecrcr`z.gczfe     adalah     ism     untuk

menghancurkan dan membinasakan.

]3°] Qira` ch ini disebutkan Ibnu Athiyah di dalam ,4/ A4a/Acrrrar j4/ Wcr/.i.z (14/173).
13°2 Lib. Tafsir surah AI A`ranf, ayat 73.



]aldi,  seakan berka:fa  muhlik  al   `adeaab  yakni  al   `adeaab  al

mztA/i.fr  (siksa  yang  membinasckan).  Lafazh  c/  feww#,  jika  mashdar

maka maknanya adalah cr/ i.foczcz7tcrfe (kehinaan)  dan cr/ I.feaa;7clfo adalch

siksaan.  Hasilnya,  salah  satu  lafazh  bisa  menjadi  si fat  bagi  lafazh

lainnya.  Seakan berkata:  s%crcr `z.gczfa a/ fa##H, petir yang menghinakan,

seperti   perkataan   Anda:    `z.#dz.I.    `z./mz//  )/czgz.z.#   ®ada   sisi   saya   ilmu

yakin),  wa   `z.#dz.i.  c7/   `z./7»2f  cz/ )/¢gz.I.#.  Bisa pula  lafazh  cr/  fe2fct#  adalah

z.sin,  semisal  crc7-d###  (yang  hina).  Dikatakan   `dzcrczbai  fecj2t#z.#  yakni

mzfAz.z.» (yang menghinakan), sebagaimana dikatakan:  u\fi-1 jJSjJ C

;±Sfi `:`Te-ntula; merek;-tida;  akan   tetap   dala;   sik::a' y:ng
menghinahan.»13UB

Alha  yaIT8  Tnengatalran::.  shaa`iqah  al   `adeaab  deii  al  hunn

(azab petir yang mengandung kehinaan).
•\Sgv1>    C`disebabkan

czpcr  );clng  Je/crA  merefacz  *er/.czfacr#,"  berupa  perbuatan  mereka  yang

mendustakan  Shalih  AS  dan  menyembelih  onta,  sebagaimana  yang
telah dijelaskan.  '!;£\: 6.t9€f\I§S  "D¢„ Kamz. se/czmczfha# oJ~cr#g-ora#g

);czng berz.ma77," maksudnya, Shalih AS dan orang-orang yang beriman
kepadanya. Artinya, kami memisahkan mereka dari orang-orang kafir.
Tidak halal bagi mereka apa yang halal bagi orang-orang kafir.  Dan,
demikian  pula,  hai  Muhammad,  yang  akan  Kani  lakukan  terhadap
orang-orang beriman dan orang-orang kafir dari kaummu.

13°3  Qs.  Saba`  [34]:  14.



Firman Allah:

ifif+.~€Gis£~j=©6Li3'i;.#36ij!,ife{;TJ3jj#j±'3

ij'ifj©6#Sfa;fs#5fife€L{;€=:i;3S
jf3~5c±,#=£;i~i;rf{'ri{\::I;iij6±E#r3++i,;+,;±~+fi,

©6L£}±,4],i;,;jL=jji
"Dan, (ingatlah) horn (ketika) musuh-musuh Allah di giring ke

dala[m neraka, lalu mereka dikumpulkan semuartya. Sehingga
a[pabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan

kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah
mereka kerjakan. Dan, mereka berkata kepada kulit mereka,
'Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? ' Kulit mereka

menja[wab, 'Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata
telah menjadihan Kami pandal ®uLa) berkata, dan Dia-lah yang
menciptakan kq[mu pada kdi pertama dan hanya kepada-Nyalah

Aam« dJ.Acm4d[/I.kdJ» '. " (Qs. Fushshilat [41] : 19-21)

Fiman Allah  SWT,  6Lfj;. ;{S 36i j! Sf :TJ=j j£=j. f±'3
C.Dan,  (ingatlah) hari ftetiha) musuh-musuh Allah di giring ke dalam

neraha,  lalu  mereka  dikumpulkan  semuanya. "  NIaf;ic   rnerhoac,arrya;.

#cz¢f);"rzf   dengan   #zt#]3°4,   c} `dcrcr`cr  dengan  #cls%czb.   Ulana  lainnya

membacanya,  )/c¢fuyclr  dengan )/cr `  c77zczmmcrfa,  cr `c7cra `w  dengan  rcr/cr `.

Dan, malma keduanya jelas. Musuh-musuh Allah adalah orang-orang

yang mendustakan para Rasul dan menyelisihi urusannya.  6JZ£;. ;€S

]3°4  Qira`ah  dengan  n"w»  adalah  g7-r¢'ch  Sab `fych,   sebagaimana  disebutkan  di

dala,in AI Iqna ` (2ns7), dan Taqrib An-Naeyr ha.1.170.



"£cr/w   me7~efacz   d].frzimpzt/ha#   semztcr#)/cr."   Mcksudnya,   digiring   dan

ditolak ke neraka j ahannam.

Qatadah dan As-Suddi berkata,  "Orang-orang yang berada di
bagian  depan  ditahan  menanti  orang-orang  yang  berada  kemudian
sehingga semuanya berkumpul. "

Abu AI Ahwash berkata, ``Jika semua orang telah berkumpul,

maka dimulai dengan para pendosa besar." Telah dibahas sebelumnya

pada  surah An-Naml  pembahasan  seputar  makna )/ef2&a `z4«77  dengan

panjang lebar.

Firman Allah SWT,  f+.'EC `Si~g=  "SeAi.#gg¢ apabJ./a 7"ereha
sczmpczz.  fe  #eroha. "  Lafazh  mo  adalah  lafazh  tambahan.    ;P i;
'bife.\Sg\1>+±!S$3i$4:=S16F|±:=C`Pendengaran,penglihatandan

halit mereka menjadi scksi terhadap mereka tentang apa yang telch
77!erefac]  her/.clfacz#. "  Makna  cr/ /.ci/ziwd  adalah  kulit  secara  hakikatnya

menurut pendapat mayoritas ulana.

As-Suddi, Ubaidullch bin Abi Ja`far dan AI Farra` ]3°5 berkata,
"Dimaksud  dengan  cI/ jci/wwd  (kulit)  adalah  cz/ /#rztwj  O[emaluan).

Sejumlah orang-orang bijak bersyair yang ditujukan kepada Amir bin
Ju'ayych:

Seseorang berusaha demi keselamatan

Dan keselamatan, cukuplah baginya

Orang yang selamat adalah orang yang

Terplyi kemaluan:nya (al julund) hingga rambutnya memutih

Mereka berkata, "Lafazh /.I./d (kulit) adalah kiasan untuk lafazh

/clr/.  (kemaluan). ijlfj  "Dcr#,  mereha  berhafcr,"  maksudnya,  orang-

13°S Lib. Ma`ani AI Qur`an (3116).



orangkafr.g±=-F\+'ti.rg,>S=±..Kepadakulitmereka,'Mengapa
kamu   mekyadi   saksi   terhadap   hami?'."   S;un:ggiin  kemi   sedans

mendebatmu.;gfgr£13i~cji{'ri{\£££iij6"K"/"mcrehame»/.owab,
'Allah   yang   mekyadikan   segala   sesuatu   pandai   berkata   telah

mej®/.crd!.facz#  Kclmj. pa#cJcrz.  @w/a/  Derfufa. '  Ketika  kulit-kulit  menjadi

subjek  dan  objek  dalan  pembicaraan,  ketika  itu  mereka  dianggap
sebagai  makhluk  berckal.  ,3jJ' jji 'if e "Dan  Dia-lah  yang

me#czPJcrfacz#  faczm« pedc7  ha/I. perfama,"  mcksudnya,  menghidupkan

kalian, padahal sebelumnya kalian hanyalah setetes mani. Kalau Allah
SWT mampu berbuat demikian, adalah mudch bagi-Nya menjadikan
kulit manpu berbicara.

Ada yang mengatakan: ~3|' jji 3* "Dan Dia-lah yang
menciptahan     kamu    pada     hali    pertama,"     aidalch    pe:rrn:ulann

pembicaraan  dari  Allah  SWT,  6|;;}± ,Jrs    "Dan  feay¢  fepcrcJ"
Nyalah kamu dikembalikan. "

Di dalam S72chz.A A41zis/i.in disebutkan, dari Anas bin Malik RA,

dia berkata:

:J;  :]1:;  .±+r:a;  ;i,i  ';i> i„  i:,  ±„  J,:,,i  :,:g  \±

ie  :Jj  .*i  @';;i  &i  d;  :]j  9±i;±f  fr  'Oj;L€
:,Jl;

l'deti

®±

•fJE, ir  d;+± P`f `i;;J  #0,  ,±Gt;

y; ±, j£ =i fy d?:j ,JJ* :,J6 .i; :Jji;
a

rlJS°i3  iled±,  ±j;i>  ;:,g°,  €+i:,  jt  :I,£j  :]j  tj,
¢gj}3J9l  :?;l*,fy  ]\£j  t3±  i;  ifj`  c'jj  tis#,  i;2\<j°i



Saat  itu  kami  sedang  bersama  Rasulullah  SAW.   Tiba-tiba

Rasulullch SAW tertawa, lalu bersabda,  "raAzthafa ha/I.cI# crpa

);cI779  7#eng/ebabfacz#  crfat  /er/an;cr? "  Kami  menjawab,  "Allah
dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullch SAW bersabda,
Ccpercakapan  seorang  hamba  kepada  Tuharmya.  Hamba  itu

berhata,  'Ya Tuhanha,  buhanhah  Engkou telah berjartyi  akan
melindrngiku dari kezhaliman'  Allah SWT berfirman,  'Tentu.'

Allah  berfirrnan  lagi,   'Aha   tidak  akan   memberikan  maof
kecuali jika  ada  saksi  dari  pihak-Ku,`  Allah  SWT  berfirman,
'Cukuplah  bagi  dirimu  pada  hari  wi  kamu  sendiri  mekyadi

saksi  dan malaihat  pencatat  amal  sebagai  saksi.' T*aswiulLch

SA;:W bersetoda:. ' Kerrmdian, mulut hamba tersebut ditutup, dan

dikatakan  kepada  anggota  tubuhnya,  'Berbicaralah.'  Maha,
anggota     tubuhnya     tersebut     berbicara     tentang     amal

perbuatannya.  Setelch anggota tubuhnya diam, kin dia yang
berbicara,   katanya,   'Tidak   benar,   semua   itu   dIAsta   dart
kalianlah aha bisa berdebat' . "\3°6

Di   dalani   riwayat   Abu   Hurairah:    "Kem%dz.077   dz.hafczha#,
`Sekarang, ada dua saksi bagimu.'  Dia berfihir tentang saksi baginya.

Maha, mulutnya ditutup,  dan dikatakan kepada pahanya,  dagingnya,
tulangnya,  'Berbicaralah.`  Tulang-tulang,  paha,  dan  dagingnya pun
berbicara teutang amal perbuatannya.  Demikian itu dilakukan agar
setiap  orang  menyesali  dirinya  sendiri,   serta  untuk  membedakan

)3°6 HR. Imam Muslim, di dalam pembahasan tentang  Zuhud (4/2280).



antara munaf ilk dan orang-orang yang dimurhai Allah SWT. "'3Or HR.

ImanMuslimjuga.

Firman A]]ah :

•##$6.$54\~q53ee if:®i6Li##Gj
u;j€iTljee3],`sj©:#c;;##i~fi``1i csi
hi.¥. d>i3 © &±rt63;r±=;:t' g;rsi3;±>,£fi

©ap-tL3Fci#D~5&#Gji'3a`g
sis;::£tijfe±iSgrfgr±€~6j=riLj±€jS

=j¥'`j#f63r±!3cr,i£J€7;i~j,j2'f±rf;
©&±ijfi#l

"Kanu sekqLIt-sekdi tidak dapat bersembunyi dari kesaksian

pendengaran, pengtthatan dan kuLitmu kepadq[mu bahhan kanu
mengira bahwa Allah tidak nengetahui kebanyakan dari apa yang
kamu kerjakan. Dan, yang demihian itu adalah prasangkamu yang

telah kamu sangka kapada Twhanmu. Dia telah membinasakan
ka[mu,rmkajadichkamutermasukorang-orangyangnerugi.Jika

nereka bersabar (menderita azab) i'I'raka nerakalah tempat dinm
mereka dan jika mereka nengemukahan alasan-alasan, maka

tidaklahmerekatermasukorang-oro[ngyangditerirmalasannya.
I)an,Kanitetapkanbaginerekateman-tei'i'ianyangmenjedlkan

mereka memandang bagus apa yang ado di hadapan dan di

13On  lbid.



belakang mereka dan tetaphah alas nereka keputusan adzab pada
un.a+umat yang terdchulu sebelum nereka dart jin dan manusia,

sesungguhnya mereka adaloLh orang-orang yang merugi. "

(Qs. Fushshilat [41] : 22-25)

Firman AIlah  SWT,  # i*,- ®i 6L# #Jj
CCKamu    sehali-sekali    tidak    dapat    bersembunyi    dari    kesaksian

pcndeHgrrc[j7 freprcJclmzt. " Bisa jadi perkataan ini adalah milik anggota
tubuh.   Bisa   pula   dijadikan   sebagai   firman-Nya   atau   perkataan
Malaikat.

Di dalam Shofez.A A4cts/I.in, dari Ibnu Mas`ud, dia berkata, "Tiga

orang berkumpul di Masjidil Haram. rna orang Quraisy dan seorang
Tsaqafi,  atau  dua  orang  Tsaqafi  dan  seorang  Quraisy.  Hati  mereka
kosong dari pemahaman dan perut mereka penuh dengan lemak. Salah
seorang  dari  ketiganya  berkata,  "Apakah  kanu  berpendapat  Allah
SWT mendengar percakapan kita?" Temannya menjawab, "Jika kita
berkata keras Dia mendengar, nanun jika pelan maka Dia tidak akan
mendengarnya." Maka turunlah ayat,
•Sffi ~q6 .fe .CKamu sekali-sehaii

if; ®i 6Li# #Cj
tidck  dapat  bersembunyi  dari

`kesaksian pendengaran  dan penglihatanrm kepadarm."\3°8 in.  AIL

Tirmidzi.

Imam At-Tirmidzi berkata, "Tiga orang sedang bertengkar di
Baitullah," selanj utnya Imam At-Tirmidzi menyebutkan lafazh hadits
dengan redaksi miliknya secara sempuma dan berkata, "Hadits hasan
shahih.„

]3°8  |R.  Imam  Musim  di  dalam  pembahasan  tentang  Si fat-si fat  Orang-orang

Munafik  (4/2141).  At-Tirmidzi  di  dalam  pembahasan  tentang  Tafsir  (5/375,  376
nomor  249).  AI  Bukhari  di  dalam  pembalasan  tentang  Tafsir  (3/184)  dan  Imam
Ahmaddidalamf4/A/z4rJiczd(1/381).



Selanjutnya:  Hannad menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu  Muawiych  menceritakan  kepada  kami,  dari  AI  A`masy,  dari
Imarah   bin   Umair,   dari   Abdurrahman   bin   Yazid,   dia   berkata:
Abdullah  berkata:  Saat  itu  saya  berlindung  di  balik  satir  ®enutup)
Ka`bah.   Sesaat  kemudian  tiga  orang  lelaki  datang.   Perut  mereka

penuh  dengan  lemak,   dan  hati  mereka  kurang  dari  pemchanan.
Seorang   dari   mereka   Quraisy,   dan  kedun   ipamya  Tsaqafi,   atau
sebaliknya.  Mereka  saling  berbicara,  tetapi,  saya  tidak  memahami

pembicaraan  mereka.  Salah  seorang  dari  mereka  berkata,  "Apakah
menurutmu  Allah  mendengar  pembicaraan  kita  ini?"  Seorang  lain
menjawab,     ``Jika     kita     berbicara     dengan     keras,     tentu     Dia

mendengamya.     Jika    kita    bersunra    pelan,     Dia    tentu    tidak
mendengamya." Seorang lainnya berkata, "Jika Dia dapat mendengar
sebagian   pembicaraan,   bermakna   Dia   dapat   mendengar   semua

pembicaraan."

tersebutA::=a]d¥:e=:::i=K::#.`anMia:,a:y:`Paay£:t:1:¥ffb=,
~f3#y'p~.r3j=i~y`p~33f '3fi3}'bii±"Kanusekali~sekali

tidak  dapat  bersembunyi  dart  kesaksian  pendengaran,  penglihatap
cJa# fa„m fepcrdcrm«, " hingga sampal kepada firman-Nya:  fg=;=:£r

'c}±rfl  'J;,    C.Maha  jadilah   karm  termasuk  orang-ora;g  yang

merzfgz.. ''t3°9 Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini frascz# sAOAz.A."

Ats-Tsa`labi  berkata,  "Tsaqafi  dimaksud  adalah  Abdu  Yalil,

dan kedua iparnya adalah Rabi`ah dan Shatwan bin Umayyah.  Dan,
makna   6Life{£   adalah   /czs/8*fe/zjw#a   yaitu   bersembunyi,   menurut

pendapat mayoritas ulama. Yakni, kamu tidak dapat bersembunyi dari
dirimu    sendiri,    berhati-hati    dari    kesaksian    anggota    tubuhmu

L3°9 HR. At.Timidzi di da|am pembahasan tentang tafsir (5/375, 376).



terhadapmu. Sebab, manusia tidak mungkin bersembunyi dari dirinya

sendiri.  Dengan demikian cz/ isfz.kA/c7a ' bermakna /czrha cz/ 7"cz `sAz.);CZA,

meninggalkan perbuatan maksiat.

Ada  yang  mengatakan:  J4/ /sfztczar  bemakna  a/  ztgcrcz`  yaitu

menjaga  diri.  Yakni,  kamu tidak bisa menjaga  dirimu  di  dunia  dari
kesaksian   anggota   tubuhmu   kelak   di   akhirat,   dan   karena   itu
meninggalkan perbuatan maksiat disebabkan takut akan kesaksian ini.
Mckna senada disebutkan oleh Muj ahid.

Qatedah bedsa:fa,  'o2}±S=i ;=r66   "Kamy sekal|-sekali  tidak_
dapczf  Gersemb2f»);7.,"  maksudnya,  menyangka.   33= if: ®i
C.kesaksian   pendengaranmu    kepadamu,"    derLgan   bedsz[fa   (yalm:i

pendengaran),     "Saya    mendengar    kebenaran    dan    saya    tidak
menyembunyikannya,   saya  juga  mendengar  perbuatan  yang  tidck
bofchdilThan.".SffS'q6"Dantidakjugakesaksianpengihatanmu
fepcrc7crmw, " yang berkata, "Saya melihat keterangan-keterangan Allah

SWT serta pelajaran-pelajaran yang kudapat dari perbuatan yang tidak
botch  dilalkukan."   .#;S= 46  C:P?n,  t.idap ,j.u€a   pps,£¥,ian.  .kylitTr
kepadczm%. " Ini telch dibahas. tj:3 \£=; Ji3':31¥. i 'fi`\ ii j±ifl;? c§Lj'
" Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahai  kebanyakan

c7ar7. apcz )/ang kczmzf far/.afacz7z, " dari perbuatan-perbuatanmu sehingga

kanu mendebatnya sampai akhimya anggota tubuhmu sendiri menjadi
saksi atas perbuatan-perbuatanmu."

Bahz  bin  Hakim  meriwayatkan  dari  ayahnya  dari  kakeknya
dari  Rasulullah  SAW tentang  firman-Nya:   ~Y`L')' 33::
-a:#y,p,.r8#1 if: ®i

C.Pendengararmu,  penglihatarmu dan kulitnra akan

bersaksi  kepadamu," F`a;swhullch SA;W belsatode, .`Kelak halian ahan

dihadaphan  pada  hari  kiamat  dengan  mulut  tertutup   dengan  al



fidaanL3\° , dan yang pertama kali berbicara adalah paha dan telapak
tangannya. 1311

Abdullah bin Abdul A`la As-Syami berkata dengan bagus:

Umur berkurang dan dosa bertambch

Juga beban kesalahan pernuda, dan kembali

Bisakah mengingkari sebuah dosa,

Anggota tubuhnya akan meky adi saksi baginya

Seseorang bertanya tentang unurnya dan dia ingin

Berunur muda dan menghindar dari kematian

Dari Ma`qil bin Yasar, dari Rasulullali SAW, beliau bersabda,
" Dalam hart-hari yang berlalu, setiap harinya Siang berseru, 'Wahai

manusia,  aku  adalah malchluk ciptaan baru.  Aku bertugas  melyadi
saksi bagimu kelak. Maha, berbuat baiklah di dalam diriku, kelak aku
akan menjadi saksi bagimu. Sebab, jiha aha telah berlalu kanu tidak
akan    melihatku.    Demikian    pula    yang    dikatakan    Ma|am."r3Y2

Demikian  yang  disebutkan  Abu Nu'aim  AI  Hafizh,  dan  telali  kami

]3]° A/ F7.daam  adalch  sesuatu yang  ditutupkan pada kendil  dan  cangkir berupa

sepotong  kain  untuk  menyaring  air  yang  berada  di  dalamnya.  Maknanya,  mulut
mereka dilarang berbicara, hanya anggota tubuh mereka yang berbicara. Perbuatan
tersebut sama dengan a//dram dinaksud. Ada yang mengatakan: Maknanya, para
pelayan dari  bangsa  `Ajam jika mereka memberi  minum,  mereka menutup  mulut
mereka. Lih. .4#-Ivi.*aych (3/421 ).

t3]L HR. Imam Ahmad di dalam .4/ MZAs»ad (4/447), dan ,4s-Sap/weffA7. di dalam f4d-

Durr AI Manlsur (513€2:).
]3L2 ER.  Abu Nu'aim di dalam 4/ J7z'fych pada penulisan biografi Muawiyah bin

QurTah (2/303). Abu Nu'aim berkata, "Hadits g4ar!b (aneh), dari riwayat Muawiyah.
Muawiyah  meriwayatkannya  secara  sendirian  (Ja/orrzfdy  dari  Zaid.   Saya  hanya
mengetahui sebuah hadits i»a]7if ` darinya, yalmi hadits ini dengan sanad ini. Hadits
ini juga terdapat di dalam Kane A/  `Umma/ (15/795, 796 nomor 43159) dari riwayat
Abu Nu`aim dari Ma`qil bin Yasar, dan di dalam .4/ /a7»!.' f4/ Kabi.r, karya Imam As-
Suyuthi (3/1698) dari riwayat Abu Nu'aim dari Ma`qil bin Yasarjuga.



sebutkan  di  dalam  kitab  ,4f-rndzb.raft  pada  bab  Kesaksian  Bumi,
Malan, Siang dan Harta

Muhammad bin Basyir berkata dengan indah:

Soremu terdekat berlalu mertyadi saksi yang adil

Dan harimu ini, adalah bagi segala perbuatan mekyadi saksi

Jiha kemarin sore hamu berbuat jahat

Maka plyilah Dia, dan kanu akan terplyi

Jangan berharap menunggu perbuatan baik hingga besok

Semoga besok datang dan kamu telah pergi

FimanAllahSWT,#rj3;£>jfi1;Gjii33£3],`Sj"Dam,
yang  demikian  itu  adalah  prasangkamu  yang  telah  kamu  sangha
kepada   Tuharmu.   Dia   telah  membinasakan   kamu."   M:elks:ndnya.
mematikanmu dan memasukkanmu ke dalam neraka. Qatadah berkata,
"4zA-zAcz#»zf (dugaan) di sini bermakna cz/  `z./m2f (mengetahui dengan

yckin)."

Rasulullah   SAW   bersabda,   "Jaj®gr#/ch   facr/I.a7?   me#z.#ggr/

kecuali mehinggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Tuhan.
Sebuah masyarakat telah berprasangha buruk kepada Twhannya, dan
ke_tika  demihian  itu  mereka meringgal."  Itulch f trmamNya:   -5+,<1'g
-S;i  .SS:> }fi5  GS  #±  "Dan,  yang  demikian  itu  adalah

prasangkanu yang telah kanu sangka kepada Tuharmu.  Dia telah
membinasakan kamu. "\313

]3L3   HR.   Imam  Muslin   di   dalam  pembahasan  tentang   Surga,   bab:   Perintah

Bersangka  Baik  Kepada  Allah  Saat  Menghadapi  Kematian  (4/2205,  2206).  Abu
Daud di dalam pembahasan tentang Jenazah, bab: nomor  13.  Ibnu Majah, di dalam
pembahasan tentang  Zuhud 14. Imam Ahmad di dalam A/ A4us#ad (3#93).



AI Hasan AI Bashri berkata, "Ada sebuah masyarakat, tuhan-

tuhan mereka  adalah angan-angan mereka,  dan mereka wafat tanpa
kebaikan.  Sebab,  jika  seseorang  bexprasangka  baik  maka  dia  clan

berbuat  kebaikan."   Kemudian  AI  Hasan  AI   Bashri  membacakan
fiman.Nya:    &±±£:i ;; f=;:,br £:Sf 3;±> ,i;±; GF€{
"Dan,  yang  demikian  itu  adalah  prasangkamu  yang  telah  kanu

sangha  kepada  Tuharmu.   Dia  telah  membinasakan  kanu  maha

j adilah kanu termasuk orang-orang yang merugi. "

Qatadah   berkata,   "Siapa   yang   mampu   meninggal   dalam
keadaan    berbaik    sangka   kepada   Tuhannya,    maka   lakukanlah.
Sangkaan itu ada dua.  Sangkaan yang menyelamatkan dan sangkaan

yang membinasakan. "

Umar  bin  Khaththab  RA  berkata  tentang  ayat  ini:  Mereka
adalah orang-orang yang terus menerus berbuat dosa, tidck bertaubat `
dan  memohon  ampun.  Hingga  akhimya meninggalkan  dunia dalam
keadaan  bangkrut.  Kemudian  Umar  bin  Khaththab  membaca  ayat:

&g±i:i 6?~ r3=;=rtr 36fsi 3£i;> ,£if uf}`i g3£ 3],`Sj    "Da#, jja#g
demihian itu  adalah prasangkamu yang telah kamu sangka  kepada
Tuharmu.   Dia   telah   membinasakan   kanu   maka  jadilah   kamu
termasuk orang-orang yang merugi. "

Firman Allah SWT, # GJi'j\=18 h±;>=;. cjgc   "JJfaa merefap
bersabar  (menderita  azab)  maha  nerakalah  tempat  diam  mereka>"
maksudnya, jika mereka bersabar melakukan perbuatan dosa di dunia,
maka baginya tempat tinggal neraka. Contohnya:  3lf}tj; ifj{+::i~ts
"Maha   Alangkch   beraninya   mereka   meneutang   apt   nerahal."L3L4

sebagaimana    yang    telal    dijelaskan.       ®~5    ``Da#   /.z.ha    mereha

mengemukakan  alasan-alasan  (meminta  kerelaan),"   di  drwia  dan

13]` Qs. AI Baqarch [2]:  175.



mereka tetap  dalam kekafirarmya.   S}f=jl i;; r£ \£  "Mczha  merek¢
termasuk orang-orang yang tidak diterima alasarmya (tidak menerima
kerelaan)."

Ada yang mengatakan: Maknanya:  L±;>+:; c>g6  "/I.fad merefa¢

berfabar, " di neraka atau tidak bersabar dan gelisah serta takut, 31±)`6
F1

# G'{j: "Maka nerakalah tempat diam mereha." Mck:sndnyal, rnereha
tidak   mempunyai   tempat   lari   dari   siksa   neraka.   Dalil   tentang
ketidaksabaran dan kegelisahan mereka adalah firman-Nya:  c,~t; "Da#

jika   mereha   mengemukahan   alasan-alasan   (meminta   kerelaan)."
Sebab,  orang-orang yang mengemukckan alasan-alasan dan meminta
kerelaan  adalah orang-orang yang takut,  gelisch  dan tidak  sabar.  i4/

A41% `f¢b adalah orang yang alasan dan permohonan relanya diterima.

An-Nabighch berkata :

Jiha saya dizhalimi, maka dia adalah hamba yang kamu zhalini

Jika kamu orang yang mempunyai kerelaan, orang sepertinu akan
memberi kerelaan.

Yakni,  orang  sepertimu orang yang mempunyai  kemampuan
dan pertimbangan j ika diminta.

AI  Khalil  berkata,  "4/   `//crab  adalah  mengemukakan  dalil

(alasan)   dan  penyebutan  dalih  jawaban.   Anda  berkata:    `J4/¢bfwfaw
mu `aatabah (sayal menegurnya, dengan teguran). Bainahum  `u `tuubah

)Jzi `crcr/I.bz"#cr bz.feacr (di antara mereka ada perbuatan-perbuatan tercela

yang dengannya mereka saling mencela). Dikatakan: Jckcrcz rcz `acrfap/c¢w
14;cz   as'Aafefow   macr   bcH.77crfewm   cr/   `ztcrab   ¢ika  mereka  saling  berbuat

durhaka,   maka  itu  adalah  jalan  paling   sch  untuk  mereka  saling
mencela). ,4 `f¢bcr#z.I. /ct/acr# artinya orang itu telah menggembirakanku

dan  meninggalkan  perbuatan  yang  membuatku   susah,   yakni   rela



terhadapku. Ism-nya adalah a/  `Ufbaa yaitu kembalinya orang yang
dicela  kepada  perbuatan  yang  membunt  pencela  rela  kepadanya.
/S/a`fcha   dan   cz`fczbcz   bemalma   sama   yakni,   meminta   kerelaan.

/Sfa `toba bermalma meminta agar diberi kerelaan.

Anda    berkata:    /sto`/zzbfwhzi,    saya    meminta    kerelaannya

/t7`a`/¢ba»z.,    maka    dia   merelckanku,    yakni,    istordha7.givAcf    saya
meminta  keridhaannya /¢`ard»aa»z.  maka  dia  merelckanku.  Maka,
rrlckn!zr.      3S  "Dan  jika   mereka  mengemndkan   alasan-alasan,"
maksudnya,   meminta   keridhaan,   tetapi,   tidak   memberi   mereka
manfant bahkan wajib bagi mereka neraka. Di dalam kitab-kitab tafsir
disebutkan: Jika mereka meminta keringanan hukum dari Thhannya,
maka mereka tidak akan mendapatkannya.

Ubaid bin Umair dan Abu AI Aliyah membacanya demikian:
"wa  in  yusta`tabual'  dengan fathch  ta`  kied:iia  dan  ya`  dhammah

sebagai   bentuk   kata   kerja]3]5   7»a/.Awef/   (kata   keria   yang   tidck

menyebutkan siapa pelaku kerianya).  "Famaa Azfm mz.» a/ mzf `/i.bz.z.»"

dengan  /q`  hasrch]3]6.  Yakni, jika AIlch  SWT  memberi  keringanan

kepada  mereka  dan  mengembalikan  mereka  ke  duhia,  tetap  saja
mereka tidak akan melakukan anal kebajikan, sebab, telah tertulis di
dalan  ilmu-Nya  bahwa  dia  temasuk  orang-orang  yang  sengsara.
Allah  SWT  berfirman:  ±= i# 0~ b'>a' ip':J jTj    ``Sefr.rany¢  merefa
dikembalikan  ke  dunia,  tenrfulah  mereka  kembali  kepada  apa yang
mereka  telah  dilarang  mengerjakannya. "\3\]  Demlkiaa[\  disedndfam

oleh AI Harawi. Tsa`lab berkata, "A `/abc bermakna ghard%z.ba (marah)

dan rind*z.y8 (ridha)."

]3]5 Qira`ch ini djsebutkan Ibnu Athiyah di dalam A/ Arfuha7.ar A/ Wa/.ie (14/178),

dan Abu Hayyan di dalan) A/ Bchr (7/494) dan kedua gi.ra `ali ini tidak mei/ova/7.r.
1316  Ibid.

1317 Qs. A| An`aan [6]: 28.



Firman  Allah  SWT,   €`6j±;£ ;4 \ilffj  "Dcrn,  Kclmz.  fefapfan
bcrgz. mereha femcr#-fe7"c[#. " An-Naqqasy berkata, "Kami siapkan bagi

mereka  kawanan  syetan."  Ada  yang  mengatakan,  kani  kuasakan
kepada mereka teman-teman yang  akan memandang baik perbuatan
dosa  mereka.  Teman-teman  mereka tersebut  adalah para  syetan, jim

dan dari golongan manusia pula. Yakni, Kani jadikan mereka teman-
teman sebagai schab.

Dikatckan..    Qayyadha   Allaha   fulaanaa    lifulaanin   yalmii
mendatangkan dan menyediakan si fulan bagi si fulan. Makna senada
firman  Allah  SWT:   €~6j  ;4 \£jfi€j  "Da#,  KclmJ.  /efapfa„  bagr.
mereka teman-teman. "

AI  Qusyairi  berkata,  "Dikatakan:  gq}o;c!cJ7!a .4//afow  rz.zgczcr  /i.z.

yakni    Allah    SWT   menyediakan   rezeki   bagiku   sesuai    dengan
pemintaanku.  .4f-rclqyi.id7!  bermakna  cl/  Jbc7cra/,  perubahan.  Makna
se;mzrda    al    Muqaayadhah    aati:ny8L   baut;el.    Qaayadhtu    ar-rdyula

mwgcra)/nd72crfe   bermakna   memberinya   ganti   rugi   dengan   barang.

ZJ#mcla   gq}{};crcJ7]crcr#z.   sebagainana   bapo/c} `cza#z.,    kedua   orang   yang

saling beriual beli."
•r5:±fi '&€ 4 `S:;i; "Yang mekyadikan mereka memandang

bagus  apa yang ada di  hadapan merekd" be"pa, `irusan ch]niaL, ham

mereka mengatakan  kepadanya perbuatan  itu baik  sehingga mereka
lebih  memilihnya  dari  urusan  dunia.   ;€:£ #j  "D¢#  dz.  be/¢Aang
merefaar. " Menyatakan baik apa yang teljadi setelah kematian mereka

dan membiarkan mereka mendustakan urusan  dunia.  Demikian  dari
Mujahid.

Ada yang  mengatckan:  Maknanya:   €~6J€;€  ;4 L±€j "Da„
Kami  tetapkan  bagi  mereha  teman-teman,"   di  "elalK:a:,   ¢  .\!3f{S
`¢yang mertyadikan mereha memandang bagus," peho"atan mereha di



dunia. Maknanya: Kami tentukan dan tetapkan bagi mereka bahwa itu
akan telj adi terhadap mereka.

Ada yang  mengatakan,  maknanya Kami  menjadikan mereka
butuh  kepada  teman-teman.   Yakni,  Kami  buat  orang-orang  yang
miskin   butuh   kepada   orang-orang   kaya   agar   memperoleh   harta
darinya, dan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin agar orang-
orang miskin itu meminta pertolongannya dan masing-masing mereka
saling memandang baik perbuatan dosa temannya.  Fiman-Nya:   Cj

•L¥
rf

``Da# dz. be/czha#g mereha," bukanlah `cr/Aa/atas kalimat:     8
'fS "apa yang ada di hadapan mereha. " Akan tefap±, malrmanya,..

membuat mereka lupa terhadap urusan akhiratnya. Alhasil, pada ayat
ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan.

IbnuAbbasRAberkata,ir.ji€Sg"4pryng¢dadz.Aadapr»
mereha, " bermakna mereka mendustakan urusan-urusan akhirat;   [j
LF.I, "Da» cJz. be/ahang mereha, " menunda-nunda dan suka dengan

`ln]san  dunia."  Az-Zujaj  berkata   ir.i.i  €S  8  "4pa  yng  ado  dz.
Andapa» 7"ereha," tidak melakukan anal kebajikan;  i€££ Cj "Dan
dz.  be/chczng mereha," dan tidak bemiat yang kuat untuk melakukan
anal kebajikan.  Telah dibahas sebelulnnya pada perkataan Mujahid.
Ada   yang   mengatakan,   maknanya   7»co   baz.»a   aridz.z.Az.in,    seperti

perbuatan  dosa  yang  mereka  lakukan  dchulu.  w  mac  *7!a//cr¢#m,
perbuntandosayangdilakukankemudran.7.£i~j~jjalit#Sij"Da»
tetaplah   atas   mereka   keputusan   adeab   pada   umat-umat   yang
fercJafe#/#," mcksudnya,  wajib bagi mereka adzab  sebagaimana bagi
ummat-ummat terdahulu yang kafir seperti kekafiran mereka.

Ada yang mengatakan]3]8: Lafazh  ~j,   "pc7cJcz" bemakna mc7 `a

bersana.  Maknanya:  Mereka  bersama-sana  dengan  unmat-ummat

1318Lih./'nd.4/gwr`ankyanya(4/58).



terdahulu yang kafir masuk ke dalam neraka yang  sama.  Ada yang
mengatakan,   lafazh   7.4=i  ~j,  ``Pada   2fmm¢r-2tmmczf,"   yakni   urrmat

keseluruhannya. Contohnya perkataan seorang penyair: ]3 I 9

Jika kanu termasuk pelaku kebdyikan dan dituduh berdusta

Maka ada orang-orang lain yang juga didustakan

Maksudnya  adalah  kamu  sebagaimana  mereka,  yaitu,  kamu
tidak  sendirian.  Maka,  lafach  7.fi ~j~ "Pczda  «mm4f-"mmaf,"  berada

pada kedudukan »crsAcrb sebagai baa/ dari dhaniir (kata ganti orang)
yang terdapat pada lafazh i+j€ ``afus mereha." Maksudnya, tetaplah
atas     mereka     keputusan     yang     berlaku     pula     pada     ummat
keseluruhannya,   a±r£   .Sg ;{3£  "Sex"#ggifA»);a  merefa¢  ¢da/czfo
orcr#g-orcr#g )/crag merwgz., " yakni anal perbuatan mereka di dunia dan

diri serta keluarga mereka di akhirat.

Firman AI]ah:

©6##,,4= Se,£j'f,515#f
6lS::a.Sgcs,j'\ffji*'#'jii.j£G'\i;fe;±S~:'d.3fsi.#r

ee;Sife>I;~j;L#{ji;¢,rfj6i&i9i'Lgi+.~j;ai,`s©

af6+56#j±:ft€{f2<rGjiLife&.Sfj6j©£„+LG±'.
©6fr<ty.ti,6ja,6,\£i#iai::£uj%

"Dan, orang-orang yang half iir berkata, 'Janganlah kamu

nendengar dengan sungguh-sungguh akan AI Qur`an ini dan

'3]9  Penyair tersebut  adalah  Amr bin  `Adzinah,  sebagaimana  terdapat  di  dalam

Ash-ShihhahdanAl-Lisan(ouhri:.`Ofdkdy.



buatlah hiruk-pikuk terhado[pnya, supaya kanu dapat mengalahkan
nereka.' Maka, sesungguhTrya Kani akan merasakan adzab yang
keras kepada orangrorang kaf iur dan Ko[nd akan memberi balasan
kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang

telah meTeka keTjakan. DemikianLah balasan terhadap musuh-
musuh Allah, lyaltu) neraka; mereka mendapat tempat tinggal yang

kekal di dalamnya sebagal balasan alas keingkaran meTeka
terhadap ayatouyat kamL Dan, orang-orang kofiur berkata, 'Ya Rabb,

perlihatkanlah kepada ko[nd duo jenis orang yang telah
menyesatkan kanai lyuitu) sebagian dart jin dan manusia agar kami
letakkan keduanya di bowah telapak kaki kani supaya kedua jenis
j.fw mcHjadi. or¢Hg-ora#g)/aHg dri.rna '." (Qs. Fushshilat [41] : 26-29)

Firman Allah SWT,  ,t?,ff$ g\£j.i 61> !j:i:if
-i!j?

jb:j
C`Dan,  orang~orang yang kaftr berkata,  'Janganlah kamu mendengar

dengan sungguh-sungguh ahan AI Qur`an ini dan buatlah hiruk-pikuk
ferAacJap»);a'. "   Setelah   mengisahkan   tentang   kekafiran   penduduk
Hud,  penduduk   Shalih  dan  lainnya,  Allah   SWT  beranjak  untuk
mengabarkan tentang kekafiran kaum Quraisy Makkah bahwa mereka
mengingkari  AI  Qur`an  dengan  berkata:  !j:I:i f "/a#grz#/ch  ham«
me»de»grr. "  Ada  yang  mengatakan:  Makna:   i;I:i i  "/a#gr#/ch
facz7„2f  me»c7e»grr,"  maksudnya,  /aa  /zfffrz.I. `zf2f janganlah  kalian  taati.

Dikatakan: samz. fu /aAc7, yakni, afha `/zAha (saya menaatimu).

Laf air ±jjTslj6 ..Dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya. " Tbun
Abbas RA berkata, "Abu Jahal berkata: Jika Muhammad membaca AI

Qur`an  maka  berteriaklah  di  wajahnya  sehingga  dia  tidak  mampu
membacakan AI Qur` an."



Ada yang mengatakan, mereka melakukan demikian setelah AI

Qur`an membuat  mereka lemch.  Mujahid berkata,  "Makna  ;±,.i;Sis
'Dan   buatlah  hiruk-pihak  terhadapnya,`  bersind,  beateprik  tan!gan,

mencampur aduk perkataan sehingga melahirkan hirup pikuk." I 320

Adh-Dhahhak    berkata,    "Memperbanyak    omongan    agar

perkataan  lawan  bicara  menjadi  kacau."  Abu  AI  Aliyah  dan  Ibnu
Abbas RA berkata, ``Jatuhkan kata-katanya dan celalch dia."]32]

'O;J;i .gi± "Supaya kamu dapat mengalahkan," Mwh2m"ed,

yaitu bacaannya  sehingga bacaannya  itu tidak  keluar  dan  membuat
hati cenderung kepadanya. Isa bin Umar, AI Jahdari, Ibnu Abi Ishak,
Abu  Haywah  dan  Abu  Bakar  bin  Habib  As-Sahmi  membacanya,
wa/gfa"w  dengan  gfecH.#  d7Ic[mmch  adalah  juga  sebuah  bacaan  dari

bacaan  /crgfecla,     }/a/gfaz"  (/ofa//ama,   berbicara).   Mayoritas  ulama
membacanya demikian, dari kata kelja /agAz.);c7 -ya/gfeap;a afeliru dan

salch bicara).

AI Harawi berkata, "Fiman-Nya:  3j.}3iis 'Dcz» bz/a//c7A Az.r"t-

pz.AzfA   JerAac7apr}Ja,'   ada   yang   mengatakan:    Lawan   dia   dengan

perkataan yang tidak dipahaninya.  Dikatakan:  /agfoczc/fzf,  a/gAw2f dan
a/gfoap;  dan  /agAz.)Ao  -  )/cz/gfeq);  tiga  jenis  bahasa  qira`ah.   Tentang

makna lafazh a/-/agh4;" telah dibicarakan sebelumnya pada surah AI
Baqarah]322,   yaitu  perkataan  yang  tidak  mempunyai  hakikat  dan
makna.

]32°  Atsar  dari  Mujahid  disebutkan  An-Nuhhas  di  dalam  Ma'ani.  4/  gzir`a»

(6{?26i3Ats¥d4sLe¥ua£:dAf]#w=d#ibd¥:£mpyeam(:£7as8Ltentangfafsimya(5/178),

dan  lbnu  Athiyah  di  dalam j4/ A/wharrar .4/  Wa/.ri7 (14/179),  dan Abu  Hayyan  di
daLlam AI Bahr (71494).

1322 Lib. Tafsir surah AI Baqarch, ayat 225.



Fiman  Allah  SWT,  \i.± €\if i2jff 'd.3f SS.jsfaf  "Mafa,
sesungguhnya Kami akan merasakan adeab yang keras kepada orang-
orczng ha¢r. " Telah dibicarckan sebelumnya bchwa clczz-czzawg adalah

sesuatu  yang  dapat  dirasa.  Adapun  makna  a/   `adzaab  cry-rycrdz.id

adalah siksa yang terus menerus dan tidak putus.

Ada yang mengatakan, itu adalah siksa pada semua bagiannya.
'bs::±..\S£Gfi\SA.;S;;;S;..DanKamiakanmemberibalasankepada

mereka   dengan  seburuk-buruk  pembalasan  bagi  apa  yang  telah
merefac7 for/.czAcm," maksudnya, Kami akan memberi balasan di akhirat

balasan yang buruk akibat perbuatan mereka selama di  dunia.  Dan,
seburuk-buruk perbuatan adalah syirik.

Firman  Allah  SWT,  36i  i;i  gl'Lgi   '.Tj;  a,I,`S   ``Demz.fa.a»/c)A
balasan terhadap musuh-musuh Allah,  (yaitu)  neraka." M:cksndnya.
itulah adzab yang pedih. Kemudian dijelaskan, bahwa itu adalah 36i

api neraka.

Thou ALbfoas RA membacanya,, deaalika jazaa`u a `daa`i Allahi

a#-»ac7r2f  dczar2f  a/  ft"/d7.  artinya  itu  adalch  balasan  bagi  musuh-

musuh Allah yaitu nercka rumah siksa yang abadi. ]323 Lafach nd-c7aar
ndalah  teriemahan  bagi  lafach  arz-»aar  dan  itu  adalah  kiasan  ayat.
Dan, lafazh al,`S  mzfbJddr`, lafach '.~S; khabar, lafazh 3©{ bade/ dari
lafach  '.~S;,  atau,  khabar  untuk  in"b/¢da`  yang  tidck  disebutkan.
Kalimat  ini  berada pada kedudukan  bay¢a»  ®enjelas)  bagi  kalimat

Pertama.

Fiman  Allah  SWT,  .!j££-6.3.jf j6j    "Dan  ora»g-ora»g
harry bcrfafcz," mcksudnya, di neraka. Dengan bentuk kata keria masa

'323  Qira`ah  ini  tyadz  (aneh),  tidck  mutawatir.  An-Nuhnas  menyebutkannya  di

dalam  Ma'a#z.  .4/  gzfr`an  (6/264)  dan  menyandarkannya  kepada  g7.ra`ch  Ibnu
Mas`ud RA.



lampau,  tetapi,  maksudnya masa datang.    €jJ 6+, 6ri££i 3£ji{ fuj ~t=;

o?ri.,'\j `CYa Rabb,  perlihatkanlah kepada hami duo jenis  orang yang
telah menyesatkan hami (yaitu) sebagian dari jin dan manusia. " Yawn

Iblis   dan   anak   Nabi   Adam   yang   telah   membunuh   saudaranya.
Demikian pendapat dari  lbnu Abbas RA dan Ibnu Mas`ud RA serta
ulama  lainnya.  Dalil  penguat pendapat ini adalah hadits  Rasulullah
SA:W yam8be;m±;lfri marf u` , C.Siapa saja yang terbunwh secara zhalim,

maka dosanya dibebankan bagi arrak Nabi Aden yang pertana sekali
melahakan pembunwhan. Sebab, dialah yang pertama sekali membuat
frcrd..s!. pem6%#who#. '' '324 HR. Imaln At-Tirmidzi

Ada  yang  mengatakan:   Makna  yang  menyesatkan  tersebut
adalah     untuk     menjelaskan    jenis     ")/cng     7"e#)/escrfha#",     dan

diungkapkan dengan bentuk ganda, sebab, kedua j enisnya berbeda.

6rfe<t].i 6,   6ja, cA,\£i ===  ca::;  "4grzr  hamz.  7efczAha#-,
ked:unnya di ba:wah telapak kaki kami supaya kedua jehis itu mekyadi

ora#g-orcrng )/clng fez.#a."  Di  dalan nercka,  yaitu,  dasar yang paling

bawah.    Penduduk   neraka   memohon   kepada   Allah   SWT   agar
melipatgandakan  adzab  bagi  orang-orang  yang  menjadi  penyebab
kesesatan mereka dari golongan jim dan manusia.

Ibnu  Muhaishin,  As-Susi  dari  Abu  Amr,  Ibnu  Amir,  Abu
Bckar dan AI Mufadhdhal membacanya demikian:  `arrzacr dengan ra

sukun. Dari Abu Amr juga, dia membacanya antara mensukunkan rcr
dan membacanya haLf7.oA. Ulana lainnya membacanya dengan facrsrczA

[324  HR.  A|  Bukhari  di  dalam  pembahasan  tentang  Para Nabi,  bab:  Penciptaan

Adam AS  dan Anck  Cucunya.  Imam Muslim di dalam pembahasan tentang Harta
Sedekah, bab: Penjelasan Dosa Bagi Siapa yang Membuat Tradisi Pembunuhan. At-
Timidzi  di  dalam  pembahasan  tentang  Ilmu  bab:  nomor   14.  HR.  An-Nasa`i  di
dalam pembahasan tentang Harannya Darah, bab:  nomor  1.  HR.  Ibnu Majch pada
pemulaan pembchasan tentang Denda. Imam Ahmad di dalam j4/ Wzd77ad (1/3 83).



rcr`    sepenuhnya.]325    Telah   dibahas    sebelumnya   pada   surah   AI

A`raaf.1326

Firman Allah:

lap-f#j#Lirfe{f&'rifc:i;iSg±jfs£
© <v'3=3 i#`!ifefijfjL±y`Ej'$6yfi
~L3i3cfe5pe`j±i=S.f¢c3fti3L#.Lif3~i=,5f;±

©G=i,jL#J5y`S+©6LffeGfa5pepriKii5i
``Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan ka[nd ialah

Allah,' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka
Malalkat akan turun kepada mereka dengan mengatakan,
'Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan

gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah
kepadamu. ' Kanilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan

dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu
inginkan dan memperoleh ®ula) di dalanrrya apa yang kamu

minta. Sebagai hidangan a]agimu) dart Tuhan yang Maha
Pe„grJ„pw# /¢gr. A4lafea PeJ®)/a)/¢i!g." (Qs. Fushshilat [41] : 30-32)

Fiman  Allah  SWT,   i;££;i  f€  'at CfJ  $6 6.jt  S£
"Sesungguhirya  orang-orang  yang  mengatakan,  'Tuhan  harhi  ialch

L325    Tiga    macan    gz.rcz`4A    pada    lafazh    `czrz.77aa    adalah    g!.ra`cz4    mzffal4Jczfz'r

Se?3#ai:]£a;eerrdkaapfidtads:!Tan"b`eqn"£'.(i/e7,:Z)'d?6:frz:a:%:#rph¢a;;9:;ra"

B¢garch. "  Sebab,  AI Qurthubi menyebutkan perkataan ulama Qira'at pada lafazh
`c}rj.#aa pada tafsir surah AI Baqarah, ayat 128.



Allah,'   kemudian   mereka   meneguhhan  pendirian  mereka."   Alth:al

berkata, dari Ibnu Abbas RA, "Ayat ini tunm berkaitan dengan Abu
Bakar  RA.  Yakni,  orang-orang  musyrik  mengatakan  bahwa  Allah
adalah Tuhan kami, dan para Malaikat adalah anak-anaknya. Mereka
itu  adalah  pemberi  syafa`at  kami  di  hadapan  Allah  SWT.  Artinya,

orang-orang musyrik itu tidak I.sfJ.gamcr% Oconsisten) untuk tetap teguh

mengatakan bahwa Tuhan kami adalch Allah SWT.

Adapun  Abu  Bakar  RA  berkata,  "Tuhan  kami  adalah  Allah
SWT.  Tiada sekutu bagi-Nya.  Muhammad  SAW  adalah hamba dan
Rasul-Nya. Dan, Abu Bakar RA tetap konsisten berkata demikian dan
bersikap sesuai dengan perkataannya."

Di  dalam S2I#cz7c 4f-r7'rmz.cZz.  disebutkan  dari  Anas  bin Malik

bahwa Rasulullah  SAW  membaca  ayat,    {3 'ai \3J S8 G:jf S£
•\j.iif.:i) .C sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuham kant

ialah   Allah,'   kemudian   mereha  meneguhkan  pendirian   mereka."
Rasulullah  SAW  bersabda,  "Bcm);a4  orcrng  berz.frcrr  crha#  4eesaa#

Allah  dan  kemudian  hafir.  Siapa yang wafal  dalam  keimanan,  dia
termasuk   orang-orang   yang    istiqamah. "\3Z]    Imam   AI-Tirmidri

berkata, "Hadits hasan gfrarz.6."

Diriwayathan  tentang  makna  isfz.gcmaA  yang  terdapat  pada
ayat ini dari Rasulullah SAW, Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA,
dan Ali RA.

Di   dalam   S7zchz.A   A42fs/I.in   dari   Sufyan   bin   Abdillah   Ats-

Tsaqafi,  dia  berkata:  "Ya  Rasulullah,  katakanlali  kepadaku  tentang
Islam sebuah perkataan yang tidak clan aku tanyakan kepada orang

'327  in.  Imam  At-Tirmidzi  di  dalam  pembahasan  tentang  Tafsir  (5/376  nomor

3250).  Imam  At-Tirmidzi  berkomentar  tentang  hadits  ini,  "Hadits  Aasa7z  gfearjb.
Kami hanya mengetaliui hadits ini dari sanad ini."



setelahmu  ndalam  riwayat  lain,  orang  selairmu."  Rasulullah  SAW
memegang lidahnya dan berkata, '/»z" (maksudnya menjaga lisan). "

Diriwayatkan  dari  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  RA  bahwa  dia
belke\fa,   ".\i;ii=:i\  <;i  `kemudian   mereka   meneguhkan  pendirian
mercha'. Tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu."

AI Aswad bin Hilal meriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa Abu
Bakar  RA  berkata  kepada  para  sahabatnya,  "Apa  pendapat  kalian
tentangduaayatini:i;£==;t€3'rifll€;$6G±j{S£"See"»ggrAny¢
orang-orang yang mengatakan,  'Tuhan kami ialah Allah,I  kemudian
me[eha meneguhkan pendirian mereka. " Dan,   l'g§ i; .\S=l'. 6.S

S±     i;±±.L    ..Orang-orang     yang      berima;      dan      tidak
mencampuradulkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)."

Para  sahabat  Abu  Bakar  berkata,  "Mereka  konsisten  dalani
beragama,  tidak melakukan perbuatan dosa dan mencampuradukkan
keimanan mereka dengan kesalahan. "

Abu  Bakar  RA  berkata,  ``Kalian  telah  membawa  maknanya
kapada yang bukan tempatnya. "    !i££;i ;:` 'df \f; Sg   T2fha»
kani ialah Allah,' kemndian mereka meneguhkan pendirian mereka. "
Malmanya, mereka tidak berpaling kapada tuhan selain Allah SWT.

i£!.tl~S§3i..Dantidakprencaxpurqdrkka.nimanmerekadengan
kezhalima; (syirik)," 'bDyE.]S F6'crfil ';4 SSfi  "Mereka itulah yang
mendapat   keamanan  dan   mereha  itu   adalah   orang-orang  yang
mendapat petukyuk."

Diriwayatkan dari Umar RA bchwa dia berkata saat berada di
atasmimbar:{i£€=;f{3'rif\1€j$6G±jf6;"See"»ggrdy"rang-
orang yang mengatakan,  'Tuhan kami ialah Allah,' kemndian mereka
memegzfAfa» pendz.rz.an mereha. " Umar RA berkata, ``Mereka adalch



orang-orang  yang  istiqanah,  demi  Allah,  dalan  sebuah jalan untuk
mentaati-Nya dan tidak bersuara sebagaimana suara rubah."

Utsman RA  berkata,  "Kemudian mengikhlaskan  anal hanya
untuk   Allah   SWT."   Ali   RA   berkata,   "Kemudian   melaksanckan

perintah-perintah Allah SWT yang waj ib."

Demikian   pula   perkataan   para   Tabi`in   semakna   dengan

perkataan para Sahabat.  Ibnu Zaid dan Qatadali berkata,  "Konsisten
dalam mentaati Allah SWT."

AI  Hasan  AI  Bashri  berkata,  "Konsisten  dalam  menjalankan

perintah-Nya, taatilah Allah dan j auhilah perbuatan maksiat. "

Mujahid  dan  Ikrimch  berkata,  "Konsisten  dalam  persaksian
tiada tuhan selain Allah sampai maut menjemput."

Sufyan  Ats-Tsauri  berkata,  "Perbuntan  yang  sesuai  dengan

perkataan dalam ketaatan kepada Allah SWT."

Ar-Rabi`  berkata,  "Menolak  semua  selain  Allah  SWT."  AI

Fudhail bin `Iyadh berkata, "Bersikap zuhud terhadap dunia dan cinta
kepada kehidupan akhirat."

Ada   yang   bexpendapat,   konsisten   dalam   kesunyian   dan
konsisten dalam keramaian.  Ada yang mengatakan, konsisten dalam

perbuatan sebagaimana konsisten dalam perkataan.

Anas  RA  berkata,  "Ketika  ayat  ini  turun,  Rasulullah  SAW
bersetoda, `CMereha adalah ummatku,  demi Tuhan (Pemilik)  Ka `bah."

Al  inam  bin  Furak  berkata,  "Huruf sz.#  ®ada  lafazh  z.sfcrgcrcrmw2t)

bermakna meminta,  seperti pada lafazh i.sJ«sgap/c7 (meminta minum).

Yakni,  mereka meminta  kepada Allah  SWT  agar  membuat  mereka
tetap beragama." Adalah AI Hasan jika membaca ayat ini dia berkata,



"Ya   AIlah,   Engkaulah   tuhan   hami,   berilah   kani   rezehi   sikap

istiqcrmah."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Perkataan-perkataan  di  atas
walau  saling  isi  mengisi,  kesimpulannya  adalah  demikian:  Bersikap

lurus  dan  seimbang  dalan  mentaati  Allah  SWT  baik  segi  akidch,

perkataan maupun perbuatan. Dan, teruslah berbuat demikian.
'-±=S:ffi  }S=  '§;;=i  "Malaikat   akan  turun  kepada

mereha. "   Ibnu  Zaid  dan  Mujahid  berkata,  "Saat  kematian  tiba."

Muqatil  dan Qatadah berkata,  "Ketika bangkit dari  kuburan mereka
saat  hari  pengumpulan."  Ibnu  Abbas  RA  berkata,  ``Berita  gembira
dengan turunnya Malaikat itu terjadi nanti di akhirat." Waki` dan Ibnu
Zaid berkata, "Berita gembira tersebut terjadi pada tiga tempat. Ketika
maut menjemput. Di dalam kubur, dan pada hari kebangkitan."

•\S^± S{\  CCDengap_  mengatakan,   'Janganlah  kanu  takul :.'

Maksudnya, "bz."  isl± ry<i   dengan membuang hunf jarr.  Mujahid
berkata,  "Janganlah kalian takut kepada kematian."  S£=£ ty'L; "Dcr#

/.crngcr#/ch "erascr sedz.#, " terhadap anak-anakmu,  sebab, Allah SWT
adalah wakil kalian terhadap mereka.  Atha`  bin Abi Rabah berkata,
"Janganlah kalian takut pahala anal kalian tertolak, tetapi sebaliknya,

pahala  anal  kalian  diterima.  Janganlah  kalian  takut terhadap  dosa-
dosa kalian, sebab, kalian Ku-ampuni."

Ikrimah  berkata,  "Janganlah takut terhadap  apa yang  ada  di
depanmu,    dan   janganlah   bersedih   terhadap   apa   yang   ada   di
belakangmu."  C2ji±j

•\#\>.\as$6C.Dangembirakanlah

merekadenganjannahyangtelahdijakyikanAllahkepadamu."

Firman Allah SWT,  a;±±i.i j3 C3fti }J=£Jl c3, fs~tljf J£
"Kamilah   pelindung-pelindungrm   dalam   kehidupan   dunia   dan

clkfez.rcrf. " Malaikat yang tunm kepada mereka berkata memberi berita



gemhila;.   .gr=±S ':;i   C`Kamilah pelindrng-pelindungmu. "  Mwi]alDid
berkata,  ``Yakni,  kamilah  teman-temanmu  yang  selalu  bersananu
ketika di dunia. Ketika di alchirat, para Malaikat berkata, 'Kani tidak
clan  meninggalkan  kalian  hingga  kalian  masuk  surga'."  As-Suddi
berkata, "Kami adalah Malaikat pencatat anal kalian ketika di dunia,
dan pelindung-pelindungmu ketika di akhirat."

Akan tetapi,  bisa jadi  ayat ini  adalch perkataan Allah  SWT.

Maka, Allah SWT adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman.
~cS=:±t\±r±-pe;.`Didalamnyahamumemp.e,r.o!eh,avp,f.

I,  I  ,    -   _,,1 ,•J!i±.iri;
ycng facr7#w i.7!gz.#facz#," maksudnya, dari semua kelezatan,'of f i± " Dan memperoleh ®ula) di dalamnya apa yang kqrm miuta,"

maksudnya,   yang   kalian   tuntut   dan   angankan,    Y`i+    "SebagrJ.
fez.c7cngcr7c,"  yakni  rezeki  dan  pejamuan.  Telah  dibahas  sebelumnya

pada surah Aali `Imraan]328 Dibaca mcrrasfew"a sebagai mashdar, yakni,
cr7tza/#craJ!# #wzw/czcr Ocani menurunkannya sebagai hidangan).

Ada yang mengatakan,  ma77sfewwb  sebagai  fec!cr/'329.  Ada yang

mengatakan,  7qaew/crcr  adalah  bentuk  plura  dari  #acrz!./.  Yakni:  Bagi

kalian   hidangan   yang   kalian   tuntut.   Dengan   demikian,   dibaca
mczJcsfow#b   sebagai   fecra/  (menunjukkan  kondisi)   dari   dJ!clmi.r   Ocata

ganti) marA ` yang terdapat pada lafazh  6|;:a± "ycr#g ham mz.#fa,"
atau  karena  huruf /.err  yang  terdapat  pada  lafch   pe  "Dcr#
memperoleh ®ula). "

L328 Lih. Tafsir surah Aali `Imraan, ayat 198.
1329 Lih. /'rab 4/ g#r `a#, karya An-Nuhhas (4/60).



Firman Allah :

Cfc€±jL?p'\;*Jef33fifj\>~65tif5i'SJ=:=iJ€'j

6=iGc!€'!Est'ky{¥j''fifG#y'j©gr'i
ty€£~as.cj©3ri`d,j,'£<gLr„'`j£*;3ai;Gal€t\sg

dr,ife±'.€±j©at;¥,'3ty€£~as.tiji#&.j{
©i#-Tgr,j=J,=lb&`,>iii`br,£<

"Siapakah yang lebih balk perkataannya dart orang yang menyeru

kepeda Allah, mengerjakan arliral yang shdih, dan berkata,
'Sesungguhnyaakutermasukorang-orangyangmenyerahdiri?'.

I)an, tidaklah sama kebalkan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan
itu) dengan cara yang lebih balk, maka tiba-tiba orang yang
antaramu dan anlara din ada permuswhan seolah-olah telah

menjaditemanyangsangatsetia.Sifdrsifatyangbaikitutidak
dianugerahkan melainkan kepada orangrorang yang saber dan

tidak dianugerchkan nelo[inkan kepada orang®rang yang
nempunyalkeuntunganyangbesar.Dan,jikasyetan

mengganggumudengansuatugangguan,makamohonlah

perlindungankepedaAuah.SesungguhnyaDia-lahyangMaha
ne»dc#grr/agr."aAamengefqfe«i"(Qs.Fushshilat[41]:33-36)

FimanAllahswT,grjef33iij\>~65ci;,ij6==iJ'€`y'
C.Siapahah yang  lebih  balk perhataannya  dari  orang yang  menyeru

kepadaAllah,mengerjakanamalshalih."Aryathibeapateg|Irandan
celaan kepada orang-orang yang saling berwasiat agar mengacaukan

bacaan AI  Qur`an Rasulullah SAW. Maknanya:  Perkataan apa yang



lebih baik dari AI  Qur`an,  dan perkataan siapakah yang paling baik

dari perkataan orang yang menyeru kepada Allah SWT serta mentaati-
Nya, dan dia adalah Muhammad SAW.

Ibnu Sirin, As-Suddi, Ibnu Zaid dan AI Hasan berkata, "Sosok

dimaksud adalah Rasulullah SAW." Jika AI Hasan membaca ayat ini,
dia berkata, "Dia adalah Rasulullah SAW, dia adalah kekasih AIlch,
dia edalch waliyullah, dia adalah schabat karib Allah, dia adalah orang

pilihan Allah, dan dia adalah rdemz. 4//crA- orang yang paling dicintai
Allah di muka bumi ini. Allah SWT mewajibkannya berdakwah, dan
dia     mengajak     manusia     kepada     apa     yang     diwajibkan-Nya
kepadanya.»1330

Aisyah  RA  berkata,  demikian  juga  Ikrimah,  Qais  bin  Abi
Hazim   serta   Mujahid,   "Ayat   ini   turun   berkenaan   dengan   para
mw 'clczzdzz.72."  Fudhail  bin  Rafidah  berkata,  "Saya  bertugas  menjadi

mu'adzdzin  untuk  para  schabat  Abdullah  bin  Mas`ud.  Ashim  bin
Hubairah berkata kepada saya, "Jika kanu sedang mengumandangkan
ald:zAI\,  CCAllah  Akbar,   Allah  Akbar.   Laa  ilaaha  illa  Allah. "  Mdszl

katakanlah,  ``Saya termasuk orang-orang muslim." Kemudian Ashim
bin Hubairah membaca ayat ini.

Ibnu AI Arabi berkata, "Pendapat pertana lebih sAcrfoz.fa. Sebab,

ayat ini turun di Makkah. Adapun perintah adzan berlcku di Madinah.
Memang, secara makna bisa masuk, tetapi, bukan maksud utana saat
diturunkannya ayat. Masuk dalan cakupan dan pujian ayat ini adalah
Abu  Bakar  RA  saat  dia  membantu  Rasulullah  SAW  yang  sedang
dicekik  oleh  orang-orang  terlaknat:   'fi1 <j,i  j+{ ®i  #:;  6LIri
CCApahah   hamu   ahan   membunwh   seorang   lahi-laki   harena   dia

'33° L;Lh. Toysir AI Hasan AI Bashri (212.68).



menyafcrha#..   'rwfacI#fu  !.aJcl# .4//a¢ '."]33]  Dan,  mencakup  kandungan

ayat adalah setiap perkataan yang menyebutkan tentang keesaan Allah
dan percakapan tentang iman.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):   Pendapat  ketiga  ini  yang
terbaik.

AI  Hasan berkata,  ``Ayat ini bersifat umum mencakup  siapa

saja yang menyeru manusia kepada Allah SWT." Demikian pula yang
dikatakan  Qais  bin  Abi  Hazm,  dia  berkata,  "Makna:   \£±=2 J3f3
'me77ger/.crha# crma/ sfeaJz.ft, ' adalah mendirikan shalat antara adzan dan

iqamat." Demikian pula yang dinyatakan Abu Umamah, dia berkata,
"Mendirikan  dun  rckant  antara  adzan  dan  iqanat."   Ikrimch  RA

berkata,  " \£±j£ JJ3    'fflenger/.afa# amclJ sfra/I.fo,' yakni  shalat dan

puasa."   AI   Kalbi   berkata,   "Melaksanakan  perintah-perintah  yang
wajib.„

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Secara umum,  pendapat  ini

yang  terbaik,  diiringi  dengan  menjauhi  larangan-larangan-Nya  serta
memperbanyak analan sunah.  WcrJ/acrJ!w a '/crm.

air:=}.i 63    j3i jgj  "Da#  berhala,   'Sesw#ggr¢#};a  ¢*"
termasuk    orang-orang   yang    berserah    dirt."    Tbrm    AI   CAlab;hi

berkata,]332   "Apa   yang   dilakukannya   sebelumnya   menunjukkan
keislamamya.  Akan tetapi,  ketika  seruan  dengan  lidah  dan pedang
dilckukan,  itu  menunjukkan  keyakinan  seseorang  sekaligus  sebagai
dalil.  Sebab, anal perbuatan itu bisa dilckukan karena riya`  dan bisa
dilakukan  dengan  ikhlas.  Ayat  ini  menyatckan  dengan  ganblang
keharusan menj elaskan akidah pada semua amal perbuatamya, bahwa
anal perbuntannya dilakukan hanya untuk AIlah SWT."

'33] Qs. A| Mu'min/ Ghaafir [40]: 28.
1332 Lib. .4Aham ,4J gwr `an (4/1662).



Masalah:   Manakala  Allah  SWT  berfiman:     S   c±3£j6j
'{nd;:Ji\ "Dan  berhata,  'Sesungguhnya  aha  termasuk  orang-orang

);crag me#);ercr¢ dz.rz.', " tidak disyaratkan di  dalamnya perkataan z.us)/cr
4//crA  ¢ika  Allah  menghendaki).  Artinya,  ayat  ini  merupakan  dalil

penolakan terhadap  orang-orang  yang  berkata,  ``Saya muslim,  insya
Allah.„

Firman Allah SWT, 'i±±;l{ fL9' 'rf{ ty`C  "Da»,  fz.dc7WcrA s¢7»a
febaz.ha#  da#  fajc[ftafa#. "  AI  Fana`  berkata,  "I,afazh  /acr  acedun)
edalah shilah, yaluni, wa laa tastawii al hasanatu wa as-sayyi`ah. " AI

Fama` bersyair:

Rasulullah SAW tidak pernah ridha dengan perbuatan mereha

Dua orang yang baik adalah Abu Bakar dan (wa laa) yang Umar

Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Maknanya, tidaklah
sama  sikap  tauhid  yang  kamu  pegang  dengan  kemusyrikan  orang-
orang  musyrik.   Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Kebaikan  (cr/  7!ascr#chJ

adalch    /acr    i./cza¢o    i.//cr    ,4//ch     Kejahatan    (as-scDow.`crfeJ    adalah

kesyirikan."

Ada  yang  mengatakan,  cz/  hascz#czA  adalah  ketaatan  dan  as-

sa[}{}#. `czjl  adalah  kesyirikan.  Pendapat yang  pertana  lebih  substantif.

Ada yang mengatakan cr/ Aclsa7!afo adalah sikap menerima kembali dan

crs-snyo/i. `crfa adalah sikap keras hati.

Ada  yang  bexpendapat,  cr/ J!cLsa#cr%  adalah  pemaafan  dan  crs-

sowz. `c7A adalah enggan memberi maaf.

Adh-Dhahhak berkata,  "j4/ faaLsa#crfo  adalah  ilmu,  crs-sapo;I. `ch

adalah perbuatan dosa."



Ali bin Abi Thalib RA berkata, "4/ riascr#ch adalah mencintai

keluarga    Rasulullah    SAW,    dan    crs-snyryz.`ch    adalah    membenci

keluarganya."

Fiman Allah SWT,  ;i:=i c± jt a:i "rohakhaA thy.aAato»
Jtc/J dc#gr# care )Jcng /eb!.fa bai.A " Hukum pada ayat ini terhapuskan

dengan  ayat-ayat  crs-saz/;)333  dan  tertinggal  kiri  hukum  anjuran  di

antaranya:  perhubungan  baik,  sikap  berterimakasih  dan  pemaafan.
Ibnu Abbas RA berkata, "Yakni, tolaklch kebodohan dan orang-orang

yang    berlaku    bodoh    terhadapmu    dengan    sikap    sabar    dan
bijcksananu."

Dari Ibnu Abbas juga, ``Seorang lelaki mencela lelaki lain, dan

lelaki itu berkata: Jika kalnu benar semoga Allah menganpuniku, dan

jika kamu salah semoga Allah menganpunimu." Diriwayatkan dalan
sebuah   atsar:    Bahwa   Abu   Bakar   menasihati    seseorang   yang
mengalami demikian.

Mujahid  berkata  6=:=i Cf j'b  "De#gr#  cara yng  /ebJ.fa
bcr!.*."  Maksudnya,  mengucapkan  salam  terhadap   seseorang  yang
memusuhinya."  Demikian  juga  pendapat  Atha`.  Pendapat  lainnya,
disebutkan Qadhi Abu Bckar bin Al  `Arabi  di  dalan 4/ .4fofam"34,

yaitu, beriabat tangan.  Di dalan sebuah Atsar disebutkan, "Beljabat
tanganlch kalian, itu akan menghilangkan si fat dengki.") 335

]333 Tidak ada penchapusan hukum pada ayat ini, sebab, tidck teljadi kontradiktif

humLEr£%#,da8`¥„at¥;%3a;.pedan8.
L335  |R.   Imam  Ma|ik  di   dalam  f4/  A/emiazAfAa`  A/  KAaras'a»I..   Imam  Malik

meriwayatkannya secara mrtyl` sebuah hadits mz"sa/, dan usahanya berhasil bagus.
Lih. KltczG fJZAsmt ,4/ KA«/gz. (2/908). Imam As-Suyuthi menyebutkannya di dalam .4/
Kabz'r (2/1051), dan di dalan *4sArfAagA7.r nomor 3302, dan lbnu AI Arabi di dalam
Ahkam AI Qur`an (4/\663).



Imam  Malik  mulanya tidak menganggap  beriabat  tangan  itu

disyariatkan.  Pada  suatu  ketika  Imani  Malik  dan  Sufyan  bertemu
kedunya   berdialog.    Sufyan   berkata:    Rasulullali    SAW   pemah
menjabat  tangan  Ja`far  RA,  saat  dia  datang  dari  negeri  Habsych

a3topia).

Imam Malik berkata, "Itu khusus dilakukan Rasulullah SAW
terhadap Ja` far."

Sufyan berkata kepadanya, "Apa yang dikhususkan Rasulullah
SAW  khusus  pula buat  kita  dan  apa yang  bersifat  umum  baginya,
demikian pula terhadap kita. Beljabat tangan adalah tetap adanya, dan
tidak ada alasan untuk menolaknya."

Qatadah  meriwayatkan,  dia  berkata:   Saya  bertanya  kepada
Anas RA,  "Apakah para Sahabat Rasulullah  SAW melakukan jabat
tangan?" jinas RA menjawab, "Ya."]336 Hadits ini sfoafaz.%.  Di dalan

sebuah  Atsar  disebutkan,  "Bagian  dari  kesempumaan  kasih  sayang
adalahbeljabattangan.»1337

Dari   riwayat   Muhammad  bin   Ishak,   dari   Az-Zuhri,   dari
`Urwah,   dari  Aisyah  dia  berkata,  ``Zaid  bin  Haritsah  sampai  ke

Madinah  dan  saat  itu  Rasulullah  SAW  sedang  berada  di  rumahku.
Zaid  bin  Haritsah  mengetuk  pintu,  dan  Rasulullch  SAW  bangun
menyambutnya dengan tubuh atas terbuka seraya menarik bajunya -
demi  AIlah,  aku  tidck  pemch  melihat  Rasulullch  SAW  telanjang

]336 HR. A| Bukhari di dalam pembalasan tentang Perizinan, bab: nomor 27.
t337 Atsar dengan teks seperti ini diriwayatkan lbnu Al `Arabi di dalam .4Atam A/

gwr`a# (4/1663), dan dengan teks: Bagian dari kesempurnaan penghomatan adalali
beljabat tangan,  disebutkan  Imam  As-Suyuthi  di  dalam ,4sfrsbagJ#.I  (2/164)  dari
riwayat Imam At-Timidzi dari lbnu Mas`ud dan mehilalnya hasan.



sedemikian rupa sebelum itu dan sesudahnya-  dan Rasulullah  SAW
memeluk menciun Ocening) Zaid bin Haritsah."]338

Menurut saya (AI Qurthubi): Diriwayatkan dari Imam Malik
bolehnya  beriabat  tangan,  dan  demikianlah  pendapat  ulama.  Telah
dibahas   sebelurmya  pada  surah  Yuusuf.1339  Disebutkan  di  dalan

surah Yuusuf hadits  Barra`  bin Azib,  dia berkata:  Rasulullah  SAW
bersztoch, ..Jika  dua  saudara  muslim  bertemu  dan  saling  berjabat
tangan dengan kasih sayang dan saling menasihati, maka Allah SWT
menghapuskandosakedranya.''\34°

Fiman Allah SWT,  3t£ 'dj ,'££e ?j`£ ££Sj a=i{ d# \S£
``Maha,    tiba-tiba   orang   yang   antararm   dan   antara   dia   ada

permusuhan  seolah-olch  telch  menjadi  teman  yang  sangat  setia,"
maksudnya, gclrz.I.b (dekat) sfend].I.g ®ersahabat).

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu
Sufyan   bin   Harb.   Awalnya,   Abu   Sufyan   demikian   memusuhi
Rasulullah   SAW,   tetapi   kemudian  menjadi  pelindungnya   setelah
terjalin hubungan  kekerabatan  antara Rasulullah  SAW  dengan  Abu
Sufyan dengan jalan pemikchan.  Selanjutnya, Abu Sufyan memeluk
Islam dan bertambahlah perlindungannya dan pembelaannya terhadap
Rasulullah SAW dan kemudian menjadi sahabat yang sangat setia."

Ada yang mengatakan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan
Abu Jahal bin Hisyam. Abu Jahal banyak menyakiti Rasulullah SAW.
Allah   SWT  memerintahkan   Rasulullah   SAW   agar  bersabar   dan

]338  HR.   At-Timidzi  dalam  pembahasan     tentang  peridzinan,   bab:   Tentang

Berpelukan dan Menciuni (5/76, 77 nomor 2732).  Imam At-Timidzi berkomentar
tentang hadits ini. "Hadits ini faara# gfoarl.a. Kami hanya mengetahui hadits Zuhri ini
deF3IrLiT:datsin:''s'urahyuusufayatl00.

]34° Te|ah ditakhrij sebelunmya pada surch Yuusuf ayat loo.



menjabat  tangannya  bila  bertemu.   Demikian  yang  disebutkan  AI

Mawardi.134l

Pendapat yang pertana disebutkan oleh Ats-Tsa`labi  dan AI

Qusyairi, dan pendapat ini lebih dekat kepada kebenaran makna ayat,
berdasarkanfirman-Nya:3t>`dj,'£¢B?j`::±i;jta=+;cjal`{`S5"Mrfu,
tiba-tiba  orang  yang  antaranu  dan  antara  dia  ada  permusuhan
seolah-olah telah mekyadi teman yang sangat setia. "

Ada   yang   mengatakan,   ayat   ini   tunm   sebelum   perintah
mengangkat senjata. Ibnu Abbas RA berkata, "Dengan ayat ini Allah
SWT memerintahkan Rasul-Nya bersabar saat march, bijaksana saat
dianggap bodoh, dan memaafran saat disakiti.  Siapa saja jika berbuat

demikian,  Allah  SWT  akan  menjaganya  dari  syetan,  dan  musuh-
musuhnyaakantundukkepadanya.")342

Diriwayatkan  bahwasanya  seseorang  mencaci  maki  Qanbar,
hamba sahaya Ali bin Abi Thalib RA. Ali RA berkata kepada Qanbar,
"Biarkan orang yang mencelamu dan menjauh  darinya,  Allah  SWT

clan  ridha  kepadamu  dan  syetan  clan  membencimu.  Adapun  dia,

yang  mencelanu,  akan  mendapatkan  balasannya.  Cukuplah  balasan
bagi  orang  yang  bodoh  dengan  mendiankannya.  Sejumlah  penyair
berkata:

Tidak membalas cacian pencaci adalah sikap pemuliaan

Itu lebih membahayakan:nya dan membalas mencacinya saat dia
mencaci

Penyair lairmya bersyair:

':.\_ Lib. Totsir AI Mowardi (51182).
]342  Atsar  dari  Ibnu  Abbas  disebutkan  An-Nuhhas  di  dalam  Ma'an7. A/  gier`an

(6/269), dan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsimya (7/170).



Tidak ado sesuatu yang disukal orang yang bodoh

Ketika mencaci orang mulia, kecuali jowaban

Membiarkan orang yang bodoh tanpa jawaban

Lebih menyakitkannya dari balasan mahian

Mahmud AI Warraq berkata:

Aku lazimkan diri menyalami para pendosa

Walou p`un sehian kali dia menyakitiku

Tidaklah manusia kecuali salah sarfu dart yang tiga

Yang mulia, dianggap mulia, dan yang semisal

Siapa yang di atasku, aku mengetahai nilainya

Aku ikuti kebenarannya, karena kebenaran itu wdyib

Siapa yang di bowahku, jiha dia berkata-hata aku dram

Dari menjowabnya, walou pun dia mencela

Dan yang semisal denganku jiha tergelincir hampir

Aku mengambil ik[ibar, sebab iktibar dengan bijaksara adalah hakim
~C|;S.Y:6     ..Sif al-sif ;at yang balk itu tidak diarmgerahhan::

€
Maksudnya, perbuatan yang mulia ini dan alchlck yang mulia ini,   tyi
•\}±;i '3.}S   C`Melainkan  kepada  orang-orang  yang  sabar,:'  depgai

menahan amarah dan bersabar menanggung penderitaan,  Y€£~giv; lfj

±jS S= i.i C` ..dan tidak diarmgerchkan melainkan kepada orang-
orcr77g )/cr73g mempw72)/crz. frecj#fw#gr7q }/¢#g Z)esar. " Maksudnya,  bagian

yang besar dari kebaikan.]343 Demikian yang dinyatckan Ibnu Abbas
RA.

]343  Atsar  dari  Ibnu  Abbas` disebutlcan  AI  Mawardi  di  dalam  kitab  tafsimya

(5/182).



Qatadch   dan   Mujahid   berkata,   "Keuntungan   yang   besar
tersebut adalch surga. » 1344

AI  Hasan berkata,  "Demi  Allah,  tidak  ada keuntungan  yang
besar selain dari surga."1345

Ada  yang  mengatakan,  kiasan pada  lafazh    ~e+=g.      "sz/cz/-
sifat  baik yang  diamgerahkan,"  .rfu arddrch sNIg;al. YalFni,  sifat-sifat

yang baik itu tidak dianugerahkan, keoudi kepedaL orang-orang yang
sabar. Minanya dekat.

FirmanAllahswT,'a<¢±l;;£lf6i,ifej€JgS"Do#,/.z.hafyefa#
me#ggcz7qggzf;„et de#grI7q s'cjcr/w grr7cggow7q. " Telah dibahas  sebelumnya

Secara  texperinci  pada  akhir  dari  surah  A|  A`raaf.L346   &t> i;;;`6
"Maha  mohonlah  perlindungan  kepada  Allah,"  hare i:xpuAInya,  dan

kejahatannya,.   €S}'\ j£  ,'*±.  C`Sesungguhnya  Pia-I.a,h  yang  Maha
J"e#cJe#grzr,"    permohonan   perlindunganmu,    £T±ji{   "£czgz.   A41crAa

me#gc/chctz., " perbuatan-perbuatan dan perkataanmu.

]344  Atsar  dari  Qatadah   disebutkan  An-Nuhhas  di   dalam  A/a'c7#z.  A/  gefr`a»

(6€475°AtsardariA|HasandisebuckanA|Mawardididalamhifabfafsimya(5/182).

1346 Lib. Tafsir surah AI A`ranf ayat 200.



Firman Allah :

u;ip,Li;:£ty`jfi.i:jl:jjtj3l#{;Jj{g±1l;61,i
¢€#®£cac#3REp,ty'j

al'6i;;i.g±'u'L£6.+j`6iJ{±:=:i9g©<p'J=
ci3<rildi:a:iz,4±.\:ij©ffi6l;±=i.¥'f52¢L:c#f`!

:j2.tji"tit;j~cj{3£ct2£i#i€~tl-{apcjjjfr3£`i=;;i

© £S ,tgi F# ,'L?i
" Dan, di antara tandartanda kekuasaan-Nya ialah malan, slang,

matahari dan bulan. Janganlch sembch matahari rrraupun bulan,
tetapisembahlahAl:lahyangmenciptakannya,jikaDialahyang
kamu hendak sembah. Jika mereka menyombongkan diri, rrraka

mereka (malalkat) yang di sisi Tuho[rmu bertasbih kepada-Nya di
malam dan siang hart, sedang mereka tidak jemu-jemw Dan, di

antara tanda-tainde-Nya (ialah) bahwa kau lihat bund kering dan

gersang, maka apabila kand turunkan air di atasnya, niscaya ia
bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidxpkannya,

pastilah dapat menghidxpkan yang mfu Sesungguhnya Dia Maha
iKztaso atus scgrfo seszzaEfzA " (Qs. Fushshilat [41] : 37-39)

Finan A;Ilch SWT, g=:±:\'. 3±3  C`Dan,  di  antara  tanda-tanda

fehaclsczcl#-IvycI. "   Alamat-alanat   yang   menunjukkan   keesaan   dan

qudrat-Nya;   3:i}.i: ci=£!tj 3l#f; i.j€t    "JCI/¢fr  maJama,   sz.¢ng,
mcrfczfaor7. da77 bet/cr7c. " Telah dibahas lebih di satu tempat.  Selanjutnya

Allah  SWT  melarang  penyembahan bulan  dan  matahari.  Meskipun



makhluk yang besar, tetapi, keutamaan keduanya tidak datang dari diri
keduanya  sehingga mempunyai  hak yang  sana  dengan Allah  SWT
untuk   disembah.    Sebab,   hanya   Allah   SWT   yang   menciptckan
keduanya.   Jika   Allah   SWT   berkehendak,   Dia   bisa

keduanya  atau  menghilangkan  cahaya  keduanya.    c5}<}i

meniadckan

fi,i,3ilij
€,4S=   CCTetapi   sembahlah   Allah   yang   menciptahannya,"   laho
membentuknya dan menundukkan keduanya.

Kiasan ®ada dhamir fe###a) kembali kepada lafazh matahari,

bulan,  malam  dan  siang.  Ada  yang  mengatakan:  kembali  kepada
matahari dan bulan secara khusus. Sebab, dua pun bentuk plural.

Ada  yang  mengatakan:  Dhamimya  kembali  kepada  makna

ayah.,   <L)j3±± SoX±l.,.;::±  c>l.,   CCJiha   Dialah  yang  kamu  hendak
sembclfr. "   Adapun   (lafazh   k7zcr/crgcrfe#7772cr)   dibaca   dengan   bentuk

mw `crjc7®crrs dengan asumsi bentuk plural  di atas plural  0.crm¢fr fcrdsz.r),

dan   tidak   mendasarkan   bacaan   kepada   bentuk   7"2t`cr72#c7fs    dan

mclczchfacrr-nya  (lafazh-lafazh  dimaksud),  sebab  ianya  (lafazh-lafazh

dimaksud) adalah bentuk benda yang tidak berakal.
•\!)'53rfu^    gS"Jika     mereha     menyombongkan     diri,.'

¥;Sfyai£I6T.::ar:gmye:egfakayfi;r„:¥,.bfe,:;uJiu„dfr;::a„:,:£|apbsanwg::
Malaikat;S|;±:i.Y'fy'?\=)£'b?€t,'al'6|;;±.``Bcr/asbj"ep&da-Ivya
di   malam   dan   siang   hari,    sedang   mereka   tidak   jemu-jemu."
Maksudnya,   tidak   merasa  bosan   dalani  menyembah-Nya.   Zuhair
berkata:

Membosankanha kesusahan hidap, dan siapa yang hidrp

80 tahun, pantaslch kanu untuk bosan\34]

]347 Syair ini bagian dari catatannya. Lih. di dalam fyarA f4/ A4zf `a//czgaf karya Ibnu

An-Nuhhas (1/124), dan /amAarch t4ty `crr A/  `Arab hal.50.



Masalah:   Ayat   ini   adalch   ayat   sajadah,   tanpa   ada  yang

menyelisihi.  Ulama  berbeda  pendapat  tentang  tempatnya.]348  Imam

Malik  berkata,  "Tempatnya  adalah  lafazh   C>p'J== €€£ifi± tt£
`jika    Dialah   yang    kamu    hendck   sembah',"    schato;to,   La;fazh   .ini

berhubungan dengan perintah. Adalah Ali RA dan Ibnu Mas`ud RA
bersujud pada fiman-Nya:  <2j'J£= "yang ham" fre77dafr se"bcrh "
Ibnu Wahab dan Asy-Syafi`i berkata, "Tempatnya pada lafazh  Y'F9'
6j:i:i. ``Sedang  mereha  fl.cJde /iemw-/.emw. "  Sebab,  padanya  kalimat
berakhir   dan  itulah  puncak  dari  ibadah  dan  penunaian  perintah.
Demikian pula yang  dikatakan Abu Hanifch.  Ibnu Abbas RA  sujud

pada fiman-Nya: 6|j:£:i. "/.em«. "

Ibnu  Umar  RA  berkata,  "Sujudlch  pada  antara  keduanya."
Demikian  pula  yang  diriwayatkan  dari  Masruq,  Abu  Abdurrahman
As-Sulami,  Ibrahim  An-Nakha`i,  Abu  Shalih,  Yahya  bin  Watsab,
Thalhah[349 dan Zubaid]35° (keduanya dari Yanis), AI Hasan dan Ibnu

Sirin.  Abu  Wa`il,  Qatadah  dan  Bckar  bin  Abdillch  bersujud  pada
lafazh:    6j¥.   "/.emw."    Ibnu    A1    `Arabi    berkata,    "Semuanya
berdekatan."

Masalah:   Ibnu  Khuwaizimandad   menyebuckan,   "Ayat   ini
mengandung  pula  syariat  shalat  gerhana  bulan  dan  matahari.  Cara

pendalilamya adalch orang-orang Arab biasa berkata,  'Tidak teriadi

]348 Lih. Perkataan-perkataan ini di dalam j4AAam 4/ gwr`a# karya Ibnu Al `Arabi

(4/l!46963;aihahbinMusharrif_dfranma"face,hera"antrydJ.d-binAmrbin

Ka`ab  AI  Yanisi  AI  Kufi:   tsi.gczA  ®erawi  terpercaya),   Qari`,  Fadhil  (memiliki
keutanaan) dan berada pada tingkatan kelima dari jajaran para perawi. Lih.  ragr7.b
At-Tahdeib (\1379 , 380D.

'35° Zubaid bin AI Harits Abu Abdillal AI Kariim bin Amru bin Ka`ab AI Yamisi,

Abu Abdirrahman AI Kufi: tsJ.ga4 tsabcrf @emilai positif), ahli ibadah dan temasuk
dalam tingkatan keenam dari j ajaran para perawi. Lih. ragrjb ,4f-rafoczI.b ( 1 /257).



gerhana matahari dan bulan kecuali disebabkan kematian orang besar.
Karena itu, Rasulullch SAW melaksanakan shalat gerhana'. "

Menurut   saya   (AI   Qurthubi):   Perintah   shalat   gerhana
terdapat  di  dalam  kitab  Sfochz.A  ,4/  Bzfkfrarz.  dan  A41zfs/I.in  dan  selain

keduanya.    Teljadi    perselisihan   yang    banyck    dalam    tata    cara

pelaksanaannya.  Sebabnya  adalah  perbedaan  riwayat  yang  sampai.
Akan tetapi, cukuplah yang terdapat di dalan SHczAz.A W«S/z.in, dan apa

yang diriwayatkannya itu dalan masalah terkait adalah yang terkuat.
Semoga Allah SWT menunjukkan kebenaran-Nya.

Fiman AIlah SWT,  ±:;;i ;Z£<yl ci: ffi a,4±.`: i:i   "Dan  dz.
autara  tanda-tanda-Nya  (ialch)  bahwa  kou  lihat  bumi  kering  dan

gerscrJ7g. "  Percakapan ditujukan kepada  setiap  yang  berakal.  Yakni,
=±;f!'. i±j   .CDan,  di  antara  tanda-tanda-Nya,"  yang "e"m:j`]\d£;an
bahwa Allah  SWT menghidupkan  yang  sudah mati,   j±i<y'f cji: :fi
£±:;± "Bahwa  kou  lihat  bumi  kering  dan  gersang,"  yaA[ni yaabis

(kering)/.adbch (gersang). Ini adalah si fat bumi yang kemarau.

An-Nabichch berkata:

Debu bagaikan celak mata, perisai yang saya pischkan

Dan pdrit seperti asal telaga, retak gersang\3S\

Tanch  yang  gersang  (a/  ardhzf  a/  Ahaay7.'ch)  adalal  tanah

yang  penuh  debu  beterbangan.  Demikian  yang  dikatakan  Mujahid.
Negeri  yang  gersang (al  baladah  al  khaasyi `ahD  yakni negeri  ya][\g

berdebu yang tidak mempunyai tempat berteduh dan gersang.  tijjf r}f
i:ffi^'5:fi) Cf i "Maka apabila kami turunkan air di atasnya, hisca);;p
z.a bergerof." Maksudnya, dengan tumbuh-tumbuhan. Demikian yang

`35'  Lib.  Dfroarmya (6/18), A/ KtazaanaA (I/429).  Bagian akhinya terdapat di

dalam A/-£isan (entri: na 'aya).



dikatakan  Mujahid.   Dikatakan:   !.¢fcrazcr  cr/   i.#scrcrre  yakni   fcrfecrrrcrke

(bergerak). Makna yang sama:

Karm melihatnya seperti mata pedang bergerak karena panggilan

Jihatidakmendapatkanmakananpadaseorangyangjahat]352

I;±j "Dcr# swbwr, " tersebar dan meninggi sebelum tumbuh ke

permukaan.  Demikian yang  dikatakan Mujahid.  Yakni tumbuh naik
setelah   mati.    Berdasarkan   makna   ini,   maka   ada   lafazh   yang
didahulukan dan diakhirkan pada ayat ini. Maka, susunan kalimatnya
adalah:    rc}bcrf    wcIAfcrazczf.    ,4/    J7}fz.zc}az    dan    crr-Rabww    bermakna

tunbuhan tadi  meninggi  sebelun keluar dari  bumi,  tetapi bisa juga
terjadi setelah munculnya ke atas pemukaan bumi. Dengan demikian
clr-Rcrbw"  adalch pohon yang naik meninggi.  0leh  sebab  itu,  untuk

menyebut  tanah  tinggi   disebutkan:   Rcrbwcrfo   dan   rcrcrbz.);clfo.   Untuk

pohon bermakna pohon tersebut bergerak keluar dan bertambah besar
tubuhnya, yakni panj ang dan lebamya.

Abu Ja`far dan Khalid membacanya, i"raba `af]353 maknanya
`clzhamcrf membesar,  dari  lafach  ar-rcrb!.i.'crA.  Ada yang  mengatakan:

J7!fcizzdr  yakni  isfcrbs);arcrf  optimisme  dengan  tururmya  hujan.   `=i+J
"Da#  swb#r,"  mcksudnya,  tumbuh naik  meninggi.  Bumi 'jika rekah

dengan  naiknya tumbuhan  disifati  dengan  bumi  yang  tertawa.  Bisa

juga disifati  dengan daya optimisme.  Bisa juga dikatakan czr-rabw

]352   Bait   syair   ini,   karya  Mutammim  bin  Nuwairah.   Dia  memuji   meratapi

saudaranya Malik. Merupckan bagian dari qasidahnya. Bagian tengahnya berbunyi
demikian:

Demi hidrpku, sungguh zaman tidak mencela Malik
Tidck takut atas apa yang meninpa, lalu sakit

Lib. /amfaaraA ,4ty `ar j4/  `Arab hal.141. An-Nuhhas berdalil dengan bait syair ini
di dalan A4a'¢#J. .4/ gzfr `a# (6/273).

[353  Qira`ah ini bemilai m#fawarl.r sebagaimana disebutkan di dalam  ragrJ.a A#-

Ivatyrhal.145.



dan  a/  J%fz.zaczz  bermakna  satu,  yaitu  keadaan  di  nana  tumbuhan

muncul. Telali dibahas sebelumnya pada surah A| Hajj . 1354

jjj,£cSF:§S,'4J?£ef3|;I.tj:j'ti\=::i~cjti£"Ses"#ggrA#y¢r"Ao#
yang  menghidrpkannya,  pastilah  dapat  menghidupkan  yang  matt.
Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. " Tctch urhahas
sebelumnya lebih di satu tempat.

Firman Allah:

cr€ri¥,,atjta;j3i±ie6#.ty`S.\:~jf„i±'6.9€f£!
'di.j{££©faf6j=L;,AchffdrpecgivTie'i7;.gal:~j,i;

i;J3giv.t3±;:t.¥f©3±¥¢±gL'€#€~€th'jTjl`!LP
i€cty7£ch'j6::;8©,rfg£Sfigiv:£±;±Ii;T:ty',T±-£j

©,+j¥fe,'3j,:Oj3L','ul'{ar;3L€j¢c€±=¢+I,j±5
" Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Kami,

nereka tidak tersembunyi dart ko[nd Maka, ctpakah orang-orang

yang dilemparkan ke dalam neraka lebih balk, ataukah orang-orang
yang datang dengan arnan serttosa pada hari hio[mat? Perbuatlah
o[pa yang kamu kehendaki; sesungguhnya Dia Maha melihat oipa

yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang
mengingkari AI Qur`an ketika AI Qur`an itu datang kepada nereka,

(mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya AI Qur`an itu
adalah kitab yang mulioL Tidak datang kepada[nya (AI Qur`an)

kebati,lan balk dart depan maupun dart belakangnya, yang

1354 Lih. Tafsir surah AI Hajj, ayat 5.



diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.
Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang-orang kof iir) kepadamu
itu selaln apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada Rasul-

rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Rabb-mu benar-benar
mempunyai anpunan dan hukuman yang pedih."

(Qs. Fushshilat [41] : 40-43)

Fiman  Allah  SWT,  G}±.\: ~j fpi3[ST 6.j€}`f 6!   "SeJ%ngg%fo#);a

orang-orang    yang    mengingkari    ayat-ayat    Kami."    Malt:sndnyal,
condong untuk bexpaling  dari  dalil-dalil  kami  yang benar. j4/ JJAcrc[d

bermakna a/ m¢z./ (kecondongan) dan a/  `Udw„/ (menyimpang).  Dari
lafazh  ini  kemudian  terbentuk  lafazh  cz/-/czAdw  yang  berarti  liang

kuburan. Sebab, liang tersebut terletak condong pada satu sisi kuburan

(tidak lurus tegak). Dikatakan: cr/feada /i dz.I.]cz.//aft yakni condong dan
menyimpang.  JaAacJzm  adalah  sebuah  bahasa  lain  yang  bemakna
sama. Dan penyifatan ini kembali kepada orang-orang yang berkata,

±±,°T{jlJ+6  b,i.ji;i T'if i,.\!j::i4    "Janganlari  harm  mendengar  dengan
sungguh-sungguh   ahan   AI   Qur`an   ihi   dan   buatlah   hiruk-pikuk
/erfa¢dcrpr);a."]355 Mereka adalali orang-orang yang menyimpang dari

ayat-ayat-Nya  dan  menolak  kebenaran  seraya  berkata,  "AI  Qur`an
tidaklch datang dari  sisi-Nya.  Tidak lain hanyalah syair atau  sihir."
Yang dimcksud dengan ayat-ayat-Nya adalah ayat-ayat AI Qur` an.

Mujahid berkata,  \£3j.\: ~j 12ji±' " yang me#g7.#gharJ. eycrf-aycrf
Kamz.,"  maksudnya,  ketika  AI  Qur`an  dibacakan  yaitu  dengan  cara

bersiul, bertepuk tangan, berbicara »gm4;wr dan bemyanyi.

Ibnu    Abbas    RA    berkata,    "Mcknanya,    merubch-rubah

perkataan dengan meletakkan ayat-ayatnya bukan pada tempatnya. "

1355 Qs. Fushshilat [41]: 26.



As-Suddi  berkata,  "Maknanya,  menentang  ayat-ayathya  dan

merusaknya."

Ibnu Zaid berkata, "Menyekutukannya dan mendustakannya. "
Makna semuanya berdekatan.  Muqatil berkata, "Ayat ini  diturunkan
berkenaan dengan Abu Jahal. "

Ada yang mengatakan, makna ayat-ayat adalah mukjizat, dan
makna ini kembali kepada pemaknaan yang pertama bahwa AI Qur`an
adalch mukjizat.

J,fu)a,&:S^"Maha,apakahorang-orangyangdilemparkan
fe cJa/cm jcerafacr, " dengan wajah menghadap ke api neraka, dan dia itu

adalah Abu Jahal, menurut sebuah pendapat dari Ibnu Abbas RA dan
ulana  lainnya.   `;:±±ji 7;. \i,\:  ~jj;; ct€ ri ;i     ``£e6z.A  bczz.4  ¢fczwhaA
orang-orang yang datang dengan aman sentosa pads hari kiamat? ."
Ada yang  mengatakan:  Rasulullah  SAW.  Demikian yang  dikatckan
Muqatil.

Ada yang mengatakan, Utsman RA.

Ada yang mengatakan,. Ammar bin Yasir RA.

Ada yang mengatakan, Hamzah RA.

Ada yang mengatakan, Umar bin Khaththab RA.

Ada  yang  mengatakan,   Abu   Salmah  bin  Abdil   Asad  AI
Makhzuni RA.

Ada yang mengatakan, orang-orang yang beriman.

Ada yang mengatakan, bemakna umum.

Adapun yang dilemparkan ke neraka adalah orang-orang kafir,
dan yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat adalah orang-
orang beriman. Demikian yang dikatakan Ibnu Bahr. i;f 6J:= t*?i



"Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang harm kerjahan. " KZAI"at

ancanan.

Firman  Allah  SWT,  F;~£ a' 'cfji 3£   "Ses%nggrfrnya

orang-orang yang mengingkari Ace-Dzikr ketika Ace-Dzikr itu datang
fepcrcJcz mereha " 4cZz-Dzz.fr pada ayat ini adalah AI Qur`an menurut

pendapat  mayoritas  ulama.  Sebab,  AI  Qur`an  menyebutkan  (men-
dzz.fa.r-kan)   sejumlah   hukum   yang   diperlukan.   Khabarnya   tidak

disebutkan,  yakni,  focrcr/I.fa/ci#a  (orang-orang  yang  dibinasakan)  atau

mzi `odzczzcI®w#"  (orang-orang  yang  disiksa).  Ada  yang  mengatakan:

Khabamya adalah  ,+#T ,¢es cr, <i;:C:. d±'Bi "Me„fap I.f« crd4/CZA

(seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh." (Qs._FusfushilT1_[41|..
44).  Di  tengah-tengahnya ada  kalimat  lain  yang  m`incul:  {£in' jt=:
"Tidcklah ada yang diha:taken (oleh orang-orang kafir) kepadarnu. "

Kemudian kembali kepada penyebutan (adz-dzz.fr), dan berfirman  j!'L')`

€;$ 6+'.i '3±1==`.Dan,  jihalou  Kami jadikan  AI  Qur`an  itu  suatu
bacaa#  da/cm  bcrfecisa  seJCH.#  4rcrb,"  (Qs.  Fushshilat  [41]:  44)  dan

berfu:]['I[][\an,±e±?elcf,<;g:a.i+±jl"Merekaituadalah(seperti)

yang dipanggil dart tempat yang jauh." Ak:an tetopi, penhapat pe:ctanaL
lebih  dipilih.  An-Nuhhas  berkata]356,  "Sepengetchuan  saya,  selunin

ulama memilih pendapat yang pertama ini."
&3±f €}S ,'ES   ..Dan  sesungguhnya AI  Qur`an itu  adalah

fr.f¢b );a#g in"/i.a," maksudnya, mulia terhadap Allah SWT. Demikian

yang dikatckan Ibnu Abbas RA. Dari lbnu Abbas RA juga, "Mulia di
sisi Allah SWT."

Ada yang mengatckan, Mulia (harz.I.in) terhadap Allah SWT.

l.S6 Llh. Ma'ani AI Qur`an (6/275).



Ada yang mengatakan, 3±±F ``)/ang mzf/I.a, " artinya Allah SWT

memuliakannya   dan   tidak   ada   sebuah   kebatilan   yang   mampu
meusaknya.

Ada yang  mengatckan,  sebuah keharusan untuk memuliakan
AI  Qur`an,  membesarkannya  dan jangan  mengacaukan  AI  Qur`an.
Ada yang mengatakan:  3±±;; ``yang in"/I.a,"  untuk bisa diganti  ayat-

ayathya oleh syetan. Demikian yang dikatakan As-Suddi.

Muqatil berkata, ``Teriaga dari syetan dan kebatilan." As-Suddi
berkata, "Bukan makhluk dan sebab itu tidak ada yang menyerupai Al

Qur`an.„

Ibnu Abbas RA juga berkata, 3±±;i ")/any m#/I.a," maksudnya,
teljaga dari manusia untuk membuat semisal AI Qur`an.

•gs=g±,$3ri.I:.S'c±,5S^±±¥f..Tidakdatangkepadanya(AI
Qur`an)   kebatilan   baik  dari   depan  moupun   dart   belakangnya."
Maksudnya,  tidak  ada  sebuah  kitab  pun  yang  datang  sebelum  dan
sesudah AI Qur`an yang mampu menolck dan mendustakan kebenaran
AI Qur`an. Demikian yang dikatakan AI Kalbi.

As-Suddi  dan  Qatadah  berkata,  5E.i 3±]t. Y€  `Tz.daA dr/ng
kepadanya(AIQur`an)kebatilan,"yakrisyctan..±j¥de,$3±.i.¢S'c±,
C`Baik  dari  depan  moupun  dari  belakangnya,"  yalrmi  sryctan tiidck

manpu merubah, menambch dan mengurangi isi AI Qur`an.

Sa`id bin Jubair berkata, "Tidak dihanpiri kedustaan;   ¢i; i,
c±fe ke,Sj i.1:. .CBaik dari depan moupun dari belakangnya. " Thou
]uldrj  bdsaky  S]S ±j,it.S   .CTidak datang  kepadanya  (AI  Qur`an)
febarz./a»," pada berita-berita nasa lanpau yang telah terjadi,  yang
disebutkan, dan berita-berita masa datang yang akan tebadi.



Dari  Ibnu  Abbas  RA:  3±.i;i i; be    "Bai.* drrj  depa#,"  dari
Allah SWT, £iel£ 6f,Y'J' "A4awpw# dcrrj. be/aha#gnya, " maksudnya dari
Jibril AS dan tidck juga dari Muhammad SAW.

rf zS± -f£, "J>.i ..Yang diturunkan dari  Rabb yan,g Maha
Bijaks;nal;gi-Mahai;rplyi."ThaAVbasRAbeI:I§ata,2S;f``Yang
"afraBz7.adsajia,"terhadaphamba-hanba-Nya;,+;"Mafoarerpay.I.,"
kepada hanba-hanba-Nya.

Qatadah  berkata,  #  "yang  A4aAa  BIj.adscr#a,"  terhadap
urusan-Nya;,+f£"Mafrarerp%/.I.,"kepadamakhlukciptaan-Nya.

Firman AIlch SWT,  aj'5t=:g    "rz.da#afa add );any dz.kefcrha#

:°e/::usa:",g-°£g8ceha'£fukep£,d":€";¥€#/,„be::z„S;kasp¥y:„ang
sesungguhnya  telch  dikatakan  kepada  Rasul-rasul  sebelun  kanr."
Allah SWT bemaksud menguatlcan dan menghibur Nabi-Nya.  4€; SL

};i;=    3'fi    C`Sesungguhnya    Rabb-rm    benar-bengr    rep?unyai
crmp"#a», " bagimu dan bagi sahabat-sahabatmu.  ,+,i ?G J'3j "D"
memp##)/ai.  fewhamaH  );a7Ig  ped[.fa. "   Maksudnya,   terhadap   musuh-

musuhmu.

Ada  yang  mengatakan,  artinya,  tidak  dikatakan  kepadanu
berupa perintah untuk memumikan ibadah kepada Allah SWT kecuali
telah pula diwahyukan kepada para Rasul sebelummu, dan tidak ada

perselisihan   antara   syariat-syariat   yang   berkaitan   dengan   tauhid.
sepertifirman-Nya:6E<j~=r+jdr'q}±€cr,6±ji{jb'`a±'£C>pi:a'S
ats   `CDan, sesungguhnya telch divahyukan kepadarm dan kepada

(nabi-nabi) yang sebelummu.  'Jika karm mempersekutukan  gTuhan),
#[.sccr);a  crha#   J!crpwS/crfo  crmcr/mcf '."]357   Yakni,   mereka  hanya  diseru

1357 Qs. Az-Zumar [39]: 65.



kepada  apa  semua  yang     Nabi  diseru.   Alhasil  tidak  ada  alasan

pengingkaran mereka terhadapmu.

Ada  yang  mengatakan,  Lafazh  tersebut  adalah  lafach tanya,

yakni,apasajayangdikatakankepadamu,gie=c€j±j+I,}jt±,i;CY€£"/r«
selaln  apa yang  sesungguh:nya telah  dikatakan  kepada  Rasul-rasul
sebelum kanu. "

Ada yang mengatakan,  lafach  4€; 6L   "Ses2/»ggzfA»);a J{abb-
mw, " adalah kalimat pembuka dan kalimat sebelumnya adalah sebuah
kalimat sempurna dengan catatan khabamya tidak disebutkan.

Ada yang mengatakan,  Khabar tersebut berhubungan dengan
larch  t±ri 5£.a    C`Tidaklah ada yang dikatahan  (oleh orang-orang
klf ir)  kepedamu."   t!it,  ±rdg i.>'u };i;: J'fi  ±f; €cj).>.Csesungguhnya
Rabb-mu benar-benar mempunyal ampunan dan mempunyai hukirman

yt7r2g pedz.A."  Maksudnya,  aku  hanya  diperintahkan  untuk  memberi

peringatan den berita gembira.

Firman Auah:

#£cha,fj#t;±i::zds.I:££;Sy'p'Sfu€eef6i:j';£I=;j'!'u'

de`s\:~j,cLi,t3.y'€p€{j£~t±j-~J±i#`:6rfu~±
©,*T,¢Kf+,.<j;Lr.d±'Bifrxpjl3¥,'

"Dan, jikalau Ken.i jadikan AI Qur`an itu suatu bacaan dalam

bahasa selaln Arab, teutulah nereka mengatakan, 'Mengapa tidak

dyelaskan ayat-ayatnya?' Apakah ®atut AI Qur`an) dalQ[m bahasa
using sedang (Rasul edalah oraned Arab? Katahanlah, 'AI Qur`an
itu adalah petunjuk dan penq[wQLr bagi orangcorang mukmin. Dan,



orangrorang yang tidak beri:t'rian pada telinga mereka ado
sumbatan, sedang AI Qur`an itu suatu kegelapan bagi nereka.

Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dart tempat yang jauh."

(Qs. Fushshilat [41]: 44)

Fiman Allah SWT,  :'ds.\: :£js Y'j'}` '¢fu€ €€if 6l:j; 'i£Efjij
»Ci,£3»Z;±!X. ``Dan, jikalau Kami jadihan AI Qur`an itu suatu bacaan

dalam bahasa  selain Arab,  tentulah mereha mengatakan,  'Mengapa
tidak  dijelaskan  ayat-ayatnya?'  Apakah  ®atut  AI  Qur`an)  dalam
bahasa asing sedang (Rasul adalah oranal Arab? ."

Dalani penggalan ayat ini dibahas tiga masalah:

Perf¢m¢:  Fiman  Allah  SWT,   €;;i 6\:i  ifrf j|'j'  "Da#,
jikalou  Kami  jadikan  AI  Qiir`an  itu  suatu  bacaan  dalam  baha.sg,
`4/.c7m."  Maksudnya,  dengan  bahasa  selain  bahasa  Arab;    Y'j'}`  .¢fu€

5'!£f:.I'.£1:S`CTentulahmerehamengatakan,'Mengapatidakdijelaskan

ayclf-ayaf");a.?'. "  Yakni,  dijelaskan dalan bahasa kami.  Kani  orang
Arab dan tidak mengerti bahasa `Ajan (non arab). 0leh sebab itulah,
Allah SWT menurunkan AI Qur`an dalan bahasa Arab agar 6anblang
bagi  mereka  keagungan  dan  kemukjizatan  AI  Qur`an.  Sebab, jelas
merekalah yang sangat mengerti susunan dan keindahan bahasa Arab.
Manakala  mereka  tidak  mampu  untuk  menyangkal  isi  AI  Qur`an,
mcka jelaslah bchwa AI Qur`an datang dari sisi-Nya. Jika diturunkan
dalanl bahasa non Arab, tentu mereka bisa berdalih dengan berkata,
"Kami tidck memahami bahasa ini."

.Kcd«a: Jika pemyataan ini kita benarkan, maka itu adalah dalil

bahwa AI Qur` an adalah Arab trade mark dan dengan berbahasa Arab.
Tidak  tunm  dengan  `Ajam  (non  arab)  trade  mark  dan  berbahasa



`Ajam.  Alhasil,  AI  Qur`an  dengan bahasa  selain  Arab  bukanlah  AI

Qur`an.

Ketiga.. Firr" ALIlch S`WT,  "c±S±S "ae\'. ..Apakah  ®atut AI

Qur`an)  dalam bahasa asing sedang (Rasul  adalah orang)  Arab? " .
Abu  Bakar,  Hamzah  dan  AI  Kisa`i  membacanya,  cz-CZJ.crmz.)o;"#  wcz
`orcrbz.)a;«#denganduahamzahringan.]358

4/  `4joJ"z. artinya non Arab, baik dia fasih berbahasa Arab atau
tidak. Adapun A`jami adalah orang-orang yang tidak fasih berbahasa
Arab,  baik dari bangsa Arab atau non Arab. 4J ,4 7.cm  adalah lawan
dari  j4/  FclfAz.I.A,   yakni  seseorang  yang  tidak  malnpu  menjelaskan

perkataannya.    Untuk   hewan,   makhluk   yang   tidak   mempunyai
kemampuan   bicara   bahasa   arab   disebut   A`jam.   Makna   semisal:
Ccsha|at    siang    adalah    shalat    `dymaa`."'3S9    Yahai>    srfualat   ya;ng

bacaannya  dibaca  dengan  tidak  bersuara  sehingga  penyebutarmya

'358  |bnu A|  Jauzi menyempitkan sejumlah gz-rcz `aA m%ft"zfz.r pada fiman-Nya:
2ti$3SLfa'. "®atutkah AI Qur`an) dalan bahasa asing sedang (Rasul adalah orang)
-4rcrb?"   Dia  berkata,   "Qunbul   dan  Hisyanl   membacanya   dalam   bentuk   berita
(kAczbar) dengan perselisihan dari keduanya. Demikian pula halnya dengan Ruwais,
dari jalur riwayat Abu Ath-Thayyib."

Ulama  lainnya  membacanya  dengan  bentuk  kalimat  tanya.   Sejumlah  ulama
membenarkan cara baca yang kedua. Mereka adalah AI Kisa`i, Hanzah, Khalaf dan
Rauh. Sebagiannya lagi membacanya antara dengan bentuk berita dan bentuk tanya.
AI A2raq membacanya sesuai  aslinya dalam hukum  bcTc7cz/.  Dan,  ulama  semuanya
membacanya sesuai dengan kaidah mereka yakni dengan hukum /asA/ ®emischan),
hanya  Ibnu   Dzakwan  -berdasarkan  yang  ditulis  ulama  Maroko-   membacanya
deF3§9anDYs:b"uakfe£YquA:I:[¥i).daianKa"/„K*77a|2/28nomorl609),dandia

berkata, "Disebutkan di dalam ,4/-£a 'acz/J. sebagaimana juga di dalam *4/ A4czgasAz.d:
Imam Nawawi berkata di dalam S};arA 4/ "#focrdzckab pembicaraan seputar gj.ra `aA
dengan  bersuara  ®ada  shalat  siang  hari)  bahwa  pendapat  itu  batal  dan  tidak
berdasar."

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada diriwayatkan dari Rasulullah SAW (membaca
ayat dalam  shalat dengan bersuara pada siang hari).  Pendapat tersebut keluar dari
lisan ulama ahli fikih." Lih. Kcxpz/.4/ KfezJc7`.  Di dalannya terdapat penjelasan yang
bagus seputar makna hadits ini.



kepada  a`jam  lebih  kuat.  Sebab,  ada  orang-orang  non  Arab  yang
fashih  dalani  berbahasa  Arab.  Sebaliknya,  orang-orang  Arab  yang
tidak fashih berbahasa Arab.  0leh karena itu, penyebutan lafach .4/
47.amz.    itu   lebih   tepat   unaik   menjelaskan.    Dengan   demikian,
"ahaa]nyaL ardalah:.  `a qur`aanun  `Ofamiyyun wa nabiyyun  `arabiyyun,

(apakah AI  Qur`annya crJ.am dan Nabinya Arab)?  Sebentuk kalimat
tanya bemaksud pengin8karan (i.s/z7haam I.»harz.).

AI Hasan, Abu AI Aliyah, Nashr bin Ashim, AI Mughirch dan
Hisyan  dari  lbnu Amir membacanya demikian:  `a/.amz.i.)nf7I  dengan

satu'36°  hamzah dengan bentuk berita.  Maknanya  adalah:   ££;a Y'j')`

3':±±.\'.   ..Mengapa tidak dyelaskan ayat-ayatnya? " D± all:Iara. maeha
ada orang-orang Arab yang memahani bahasa Arab dan orang-orang
`Ajan yang hanya memahani bahasa `Ajan.

Sa`id  bin  Jubair  meriwayatkan,  dia  berkata,  ``Orang-orang

Quraisy berkata: Mengapa AI Qur`an tidak diturunkan dengan bahasa
`Ajam  dan Arab;  sebagian ayat-ayatnya tertulis  dalam  bahasa Arab

dan sebagiannya tertulis dalam bahasa Ajan." Maka, tunmlah ayat ini.

Di  dalam  AI  Qur`an  terdapat  berbagai  macaln  bahasa,  di
antaranya as-Sz}7.z.z./. Bahasa Parsi, asalnya I:J !£l:p artinya tanah (fAz.i-#)

dan bafu (Aa/.ar). Di antaranya pula ``a/ Fz.rdaus" (kebun, taman, surga
Firdaus). Di antaranya lagi bchasa Romawi, begitu juga a/ gz.sfhaas. "

(neraca, timbangan).

Penduduk   Hijar,   Abu   Amr,   Ibnu   Dzakwan   dan   Hafsh
membacanya  dengan  bentuk  isfz/haam  atalimat  tanya).  Hanya  saja
mereka melembekkan  (/a)o/z.») bacaan hamzah sesuai  dengan kaidah

]36°  Qira`ah  ini  disebutkan  An-Nuhhas  di  dalam  "a'aHj  A/  g#J.`a#  (6#79).

Qira` all ini bemilai ryadz sebagainana disebutkan di dalam .4/ A41efhfas'ab karya Ibnu
Jirmi (2/247).



yang    mereka    pergunakan.    Dan,    qira`ah    yang    benar    adalah
membacanya dengan bentuk kalimat tanya. Wa//crchw a '/cr".

Fiman  Allah  SWT,  j.'~tf3!j  -'Jl  fr'\:  C!S~ Ji  #
"Katahanlch,   'AI  Qur`an  itu  adalah  petukyuk  dan  penawar  bagi

orc}ng-orcr7?g  majb7#.# '. "  Allah  SWT  mengumumkan  bahwasanya  AI

Qur`an  itu  adalah  petunjuk  dan penyembuh  bagi  setiap  orang  yang
selamat dari keraguan, kebimbangan dan sakit;   ~j, €Li.€3. i €:?€{j
»f;  -F9+<3K.  "Dan,  orang-orang  yang  tidak  beriman  pada  telinga

merefacr nda swmbala#,"  maksudnya, ketulian dari mendengarkan AI

Qur`an. 0leh karena itu, mereka saling berwasiat untuk mengacaukan
bacaan AI Qur`an Rasulullah SAW. Contohnya, ayat lain:   i, jj{j?i

flfij|j±±±£lti±1Y'j¥c4±j:ij~"#Ju"+~6;j£Ce\:ji.i"Da»,Kamz.
turunkan  dart  AI  Qprr`an suatu yang mekyadi penawar  dan rahmat
bagi   orang-orang   yang   beriman   dan   AI   Qur`an   itu   tidcklah
menambah  kepada  orang-orang  yang  zhalim  selaln  kerugian."r36\
Telah dibalas sebelumnya dengan sangat texperinci.

Umumnya ulama membacanya demikian:  jl£  "fege/apa»"
dengan bentuk mashdar. Ibnu Abbas RA, Abdullah bin Az-Zubair RA,
Amr   bin   AI   Ash   RA,   Mu`awiyah   RA,   Sulaiman   bin   Qattah
rmembacanyaL.. wa huwa  `alaihim  `amin, dengan mim hasrah,'362 yang

artinya, tidck telj elaskan bagi mereka.

Abu Ubaid memilih qira`ah yang pertama, berdasarkan ijma`
dan  berdasarkan  fiman-Nya  sebelumnya:  j{~G2j -`J1  ``Pef2/#/.2JA
dale pe»an;4r. "  Jika  dibaca  AaacJz.«  dan  tycrc7/#  maka  dibaca   `c77»z.J?

pula  (dengan  hasrczA)  dan  itu  lebih  indah,  agar  menjadi  #cz`czf  (kata

::::%Sira4i:S=;`Ei]st]ju8£inAn.Nuhhasdida|amMa'omA/g"r`a»(6/281),dan
AI  Farra`  di  dalam Ma'a»7. ,4/ gefr`on (3reo),  dan Abu Hayyan di  dalam .4/ Bafr
(7/502) dan qi.ra `ch ini tidak mwfowa/I.r.



si fat) semisal keduanya. Dengan demikian susunan kalimatnya adalah

deirlkiim..   G3±8i.  S   '-.Sjs    C.Dan,   orang-orang   yang   tidak
be7~z.mcr7c,"     dalam     meninggalkan     penerimaan     AI     Qur`an     itu

sekedudukan dengan telinga-telinga mereka, f3 JJfj "4c7a swmbcr/¢#,
dr«dz.¢,"yakniAIQur`an,rf``Bagz.mercha,"cZz«(memiliki)a±
``kege/clpcr#".  Sebab mereka belum pahan maka keberadaan mwd7zcra/

ditiadakan. Ada yang mengatakan, maknanya, sumbatan bagi mereka

yang menggelapkan.

ri?else,<;g:£.±l±j}..¥ereTituadal?h(=`e?ert:)y:ng.
dJPcrnggz./ cJarz. fempaf )/¢ng jcr#h " Dikatakan yang demikian itu bagi

orang-orang yang tidak memahani permisalan,

Ulama  ahli  baliasa  meriwayatkan,  disebutkan  bagi  mereka

yang  paham:  `cI#/cr  fcLsmcr ` mz.#  gcrrz.I.a  ¢anu mendengar  dari  dekat),
dan  dikatakan  bagi  yang  tidak  pahan:   `cr#fcr  fwHacrcJcr  mz.#  bcr`z.i.dz.#

¢amu diseru dari jauh).  Yakni,  seckan dia diseru dari tempat yang
jauldankarenaitumerekatidckdengardantidakpahan.]363

Adh-Dhahhak berkata,  Cj:L'.   "yang d!Pa#ggz.J," pada hari
kiamatdenganpanggilanterburukmereka;,+#r,9eec>i,"Dor!.fe"p"

);a#g /.crzjfr, "  dan itu merupakan sekeras-keras celaan dan penghinaan
terhadap mereka."

Ada yang mengatakan: Maknanya, siapa yang tidak merenungi

ayat-ayat AI Qur`an, itu sama dengan orang buta dan bisu. Dia diseru
dari   tempat   yang   jauh   dan   dia   tidak   mendengarnya   sehingga
texputuslah suara yang menyerunya.

L363  Perkataan  ini yang diriwayathan  dari ulama  ahli  bahasa  ini  disebutkan An-

Nuhhas  di  dalam  Ma'cr#i. A/  gwr`a7!  (6#81),  dan  AI  Farra`  di  dalan  Ma'a#i. A/
gz`r `a„ (3#0).



Mujahid dan Ali RA berkata, "Maknanya, jauh dari hati-hati
mereka." Di dalam kitab tafsir disebutkan, seakan dipanggil dari langit

dan mereka tidak mendengamya.  An-Naqqasy  meriwayatkan  secara
maknanya.

Firman Allah :

c*;==i"i¥y'j'!`p'Eir,;±:=i'6c±g.fc5€;GJ\:ra;`
grJ€J€©#;'iiL:+gru?'#£je+¢=r;6±j'¢u€

©rifgiv>#;L'jfae;~Li#3=ifer
"Dan, sesungguhnya telah Kq[nd berikan kepada Musa Taurat lalu

diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan yang
telah terdahulu dart ROLbb-mu, teritulah oTangrorang kofir itu sudah

dibinasakan. Dan, sesungguhnya mereka terhadap AI Qur` an
benar-benar dalum keroLgurraguan yang membingungkan.
Barangsiapa yang mengerjakan o[mal yang shdih, maka

®ahalenya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan
perbuatan jahat, mka (dosanya) uutuk dirinya sendiri; dan sekali-

kali tidaklah Rabb-mu menganiayqL hamba-hQ[mbaNyoL"

(Qs. Fushshilat [41] : 45-46)

Fiman    Allah    SWT,    ¢£S.i   j{j:   G;fil:    J3jj'      "Dan,
sesungguhnya  telah  Kami  berikan  kepada  Musa  AI  Kitab,"  yckmi

Taiunrfu,    al  ±±=:fE  "Lalu   diperselisihhan   tentang   Taurat   itu."
Maksudnya,  sebagian orang beriman kepadanya dan sebagian orang
mendustainya. Dhamir kinayah Qcata ganti kiasan pada fiz.Az.) kembali



kepada cr/ Kz./crclb. Ayat ini sebentuk kalimat yang menenangkan hati

Rasulullah  SAW,  yakni, janganlah  kanu  sedih  dengan perselisihan
masyarakatmu  terhadap  AI  Qur`an  yang  kanu  bawa.   Para  Nabi
sebelun  kamu  juga  mengalami  hal   serupa  terhadap  Kitab  yang
mereka bawa.

Ada yang mengatakan,  kata ganti  kiasannya kembali kepada

sosok Musa AS.

±JS;,3c±,;;;=±f=±=SS;"Kaloutidakadakeputusanyang
fe/aft  ferc7cr#w/w d¢rz. Jtclbb-mw, " yakni tentang  ditundanya siksa bagi

"clck; ;a.    -F]:g   '6±   C.Teutulah   orang-orang..kaf ir., itu , s:!:I,
dz.bz.77czSczha»,"  dengan  mempercepat  azabnya.   'i=J  t:i£.  d'  fjjfj
C`Dan,   sesungguhnya  mereha  benar-benar   dalam  keragu-raguan,"

terhadap  AI  Qur`an.     #;  "yng  "embz.#grf;7gha#."  Maksudnya,
keraguan yang sangat. Telah dibahas sebelumnya.

AI  Kalbi  berkata tentang  ayat  ini:  Kalau tidak karena Allah

SWT  menunda  siksa ummat  ini  hingga  akhir  kianat,  tentulah  Dia
telah  mengadzab  ummat  ini  sebagaimana  Allah  SWT  mengadzat
unrmat yang lalu.

Ada yang mengatakan, menunda adzab bagi orang-orang yang
diketahui  sejck  berada  di  dalan  tulang  sulbi  orang  tuanya  sebagai
mukmin.

Firman AIlah SWT, £¢jSr \£};£ jj J€  "Bc7ra#grJ.ap¢ );¢ng
mengerjakan  anal  yang  shalth,  maha  ®ahalanya)  untuk  dirinya
se#dz.7-z.. " Kalimat syarat dan jawabannya. Demikian pula yang berlaku

pada ayat selanjutnya:  l;S €'lfi 6€; "Da# bara#grz.crp¢ 77!e#ger/.aha#
perbuatan jahat,  maka (dosanya) untuk dirinya sendiri. " Dan, A;I]ch
SWT Maha Kaya untuk bergantung kepada ketaatan hanba-hamba-
Nya.  Siapa  yang  taat  maka  baginya  pahalanya.  Siapa  yang  ingkar



makabaginyabalasanazabnya.±£jirfJ£?>#;L'j"Dcz#feha/z.-ha/z.
tidaklah  Rabb-mu menganiaya hamba-hambaNya. "  ALyat hi de"gan
sendirinya  menolak  perbuatan  zhalim  Allah  SWT,  banyak  maupun
sedikit.   Ketika   jumlah   yang   besar   tidak   dilakukan   itu   berarti

meniadakan  jumlah  yang  kecil.  Dalilnya  adalah  firman-Nya  pada
tempatyanglain:\£;i;l£!tijJ£€Y''fi{£i``Ses«#ggz4A#yo4#¢Ar7.d¢A

berbuat zhalim kepada manusia sedihitpun.""64

Diriwayatkan  dari  para perawi  yang  `z{dztwJ  (baik  agamanya)

dan tsz.gcrA (baik hapalan dan keilmuannya), dan dari para Imam yang

diakui  keimamannya,  dari  orang-orang  yang  tidak  mencintai  dunia

(zczcrfez.®  lagi  `zfc7ww/,  dari  orang-orang  yang  terpercaya  di  bumi  ini,
dari  para penduduk  langit yang  dipercaya,  dari  Allah  SWT:  "WflAczz.

hamba-hamba-Ku,  sungguh  Aha  haramkan  kezhaliman  bagi  diriha
dan Aha jadikan kezhaliman haram di antara kalian maka janganlah
berbuat zha|im. »1365

Dalam pada itu, Allah SWT adalah Raja yang Mcha Bijaksana.

Jika seorang raja berbuat sesuatu di kerajaannya maka tidak akan ada

yang menyangkalnya, sebab, dia berhak melakukan apa saja miliknya.

::6:Qri.Y[umi:S#:]s:ii4m4.didaiampembahasantentangKebaikandanHubun8an

Baik,  bab:  Haramnya Perbuatan Zhalim (4/1994),  IR.  Imam Ahmad di dalam 4/
Musnad(S1160).



Firman Allah:

Jezcj6,eri63±fcrfL¥Gj€ieulf#3L£:4'£S
•\j6d9~Gj££ffr.3G:f±'jfc;jp>y€!€±£y'.'gjfi;3

33cr,5J£¥Sgtgrffii3©~rfcr,ti,Cd£S\;
©Ofcfficijfj

`` KepadarNyalah dikembalikan pengetahuan teutang hari Kinmat.

Dan, tidak eta buah-buahan keluar dart kelopaknya dan tidak
seorang perempuan pun mengandung dan tidak ®ula) nelahirkan,

melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Pada hart Tuhan
memanggil mereka, 'Dimanakah sekutu-sekuturKu itu? ' Mereka

menjowab, 'Kand nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada
seorang pun di antara hand yang memberi kesaksian (bchwa

Engkau nerxpunyaii sekutu).' Dan, hilang lenyaplah dart mereka

apayangselalumerekasembchdahulu,danmerekayakinbahwa
ti,dak ado bagi mereka satu jalan keluarpun."

(Qs. Fushshilat [41]: 47-48)

Fiman   Allah   SWT,   3;lai  #  3J£:  g'!  "Kepada-rtyaJafr
dikembalikan pengetahaan tentang hart Klamat," yalrm:i saat wan]rrya.
tiba.  Awal  kejadiannya  adalah  demikian,  orang-orang  musyrik  itu
berkata, "Ya Muhammad, j ika engkau se.orang Nabi maka beritchukan
kepada kami kapan teriadi kiamat." Maka, turunlch ayat:   c# i;i Gj

S{;i .`Dan, tidak ada dari buah-buahan keluar. " La;fth min aidalch



lafazh  tambahan,]366  yakni,  wc[  macr  fchfo7~wjct  tsamcrrch  (Da#,   rz.cJa4

ada buah-buahan keluar), \4;,CS'\ a, .`Dari kelopaknya,.' yalkni di
wadahnya   (wz. `cra`).   Dengan   demikian   kelopak   (crfrocr¢m)   adalah

wadah  (wi. `cza`) bagi  buah.  Bentuk tunggalnya hammcrfo yang  artinya

setiap  wadah  harta  dan  lainnya.  0leh  sebab  itu,  dinamakan  kulit

penutup   mayang   kurma,   yakni,   seludang   mayang   kuma   yang
memisahkan diri dari bush disebut hammczA acelopak).

Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "4/  Kztmmcrfr  acelopak)  adalah  cI/

Kz//#rraycr (seludang mayang) sebelum pecah. Jika sudah pecah maka
bukan  lagi  fafmmaA.  Pembahasan  lebih  tentang  ini  akan  dilckukan

nantiPadatafsirsurahAr-Rahmaan.]367

Nafi`,   Ibnu  Amir  dan  Hafsh  membacanya  demikian:   mz.#

tscrmarcraf dengan bentuk plural.

Ulana   lairmya   membacanya   demikian:    tscz7»czrczfr   dengan

bentuk tunggal,1368 tetapi, maksudnya plural. Dalilnya adalah firman-

NyaL,    6±}   3±,  'S±  \::)   ..Dan   tidak   seorang   perempuan   pun
77!e#gr77dzt77g. " Maksudnya adalah bentuk plural.

Allah  SWT  berfirman,   3;lat ;S  :J£:  4'£  "KepadcI-IvyaJafr
dikembalikan   pengetahaan   tentang   hart   Kiamat,"    sehagir"ari!a
dikembalikan kepada-Nya pengetahuan tentang ilmu buah-buahan dan
basil prodnk:si.   ie>,&. 'F$3 "Pada  hari  Tuhan  memanggil  mereka,,",.
maksudnya,   Allah   SWT   memanggil   orang-orang   musyrik,      £fi

G.5f±={i "Dimanakah  sekutu-sekutu-Ku  itu? "  yams kalian sandra

]366  Pemyataan  ini tidak benar.  Tidak benar  di  dalan  AI  Qur`an terdapat huruf

tanbahan  tanpa  makna.  Tidak  ada  sebuah  huruf pun  yang  tertulis  di  dalam  AI
Qur`an kecuali mengandung hikmah yang tidck diketahui oleh akal kita. Peringatan
ini tidak hanya sekali kami lakukan.

1367 Lih. Tafsir surah Ar-Rahmaan ayat 1 I.
t368  Qira`ch  tsamorch  tanpa  cz/i/ adalch  gz.rcz`ch  m#fowJafz.r,  sebagaimana  yang

disebutkan di dalam rczgr!.b .4»-Jvftyr hal.170.



ketika di dunia mereka adalah tuhan-tuhan yang bisa memberi syafaat

(memo  keselamatan  dari  adzab  nercka).   .`36  "A4ereha  me#/.oM;c®,"

yak patung-patung.
Ada  yang  mengatakan,   orang-orang  musyrik.   Akan  tetapi

mengandung    kemungkinan    dua-duanya,    penyembah    dan    yang
disembah.  ca£S`: "Kamj 7¢);crf¢ha# kepada e#gfaw," maksudnya, kanii

perdengarkan   kepada  kanu   dan   kani   umumkan   kepada   kamu.
Dikatakan:   `crndzcr#a-)„/ `aerdzz.#w   artinya  cr `/ama,   memberitahukan.

Seorang penyair bersenandung:

Asma` memberitah"kan (`aadzanainaa) kant tentang perpisahannya

Tidck sedikit tamu yang membunt bosun perif amunya

rfcx,\±,a..Bahwatidakadaseorangpundiantar_aha_mi
}Jang memberz. fesc[dsz.cI7!. " Mcksudnya, kani memberitahukan Engkau
tidak seorang pun dari kami yang bersaksi bahwa Engkau mempunyai
sekutu.   Ketika  mereka  menycksikan  sendiri  hari  kianat,  mereka
melepaskan   diri   mereka  dari   patung-patung   sesembahannya,   dan

patung-patung  itu pun membersihkan dirinya dari  orang-orang yang
menyembahnya,  sebagaimana yang telah dipaparkan tidak pada satu

':F '3±6 "Dan, hilang lenyaplah dart mereka," "cksotryaL,
ngis:istempat.

batallch;
drfr%Jw," di au.iia;  .givj T`Da# mere fa )/afa.#," dan mengerti;  c£ 4 a

q±  ..Bahwa  tidak  ada  bagi  mereka  satu  jalan  keluar  pun;"
mcksudnya, lari dari api nercka.

Lafach  C di sini adalah huruf dan bukan z'sm.  0leh sebab itu,

kata kelja  '!;rj  "Da#  mereha }Jafu.j7,"  tidak berfungsi  di  dalannya

(wacz)  yang  dengan  sendirinya  menjadikan  kata  kelja  vakum  dari

ds, 'bSj;. ISgg   `.Apa  yang  selalu  mereka  semb.ah



keria.1369     Susunan    kalimatnya    adalah    demikian:     war    zfacl##ww

armahum  maa  lahum  mahiishan  wa  laa  mahrabun  (dan "eleha

yakin, bahwasanya mereka tidak mempunyai jalan keluar dan tempat
untck   lari).   Dikatakan:    Ac7asfoo-}Jczfrz.i-sAe+Ac#'sfoc7cz-   dan   mczAz.I.sAcza

yakni Aarczba, (melarikan diri).

Ada yang mengatakan: I4zfrzha### di sini adalah dugaan yang
terkunt.  Mereka tidak ragu bahwa mereka adalah penduduk neraka,
tetapi, mereka berkeinginan untuk keluar darinya. Bisa juga yang ada

pada mereka adalah dugaan dan harapan hingga sikap putus asa.

Firman Allah:

©"I,L###jalii;€e,c3@.f5~6:c#ife¥>'f'fr.v€
#r[jj,\fa3'ffi'a==;'€rfj€f+:C;;'i=jasli*'j
a±±Lr;;=i]}',:i*j,ii~jj;g±==±jc±'j±>~Lrfil{

C=iTj,i;©±jc3jli;J33r£:a.±'ylife€t£>
£jJTii'i;£j.,+,e>L<p'L£+i¢¥.fG

© JftSI#
"Manusia tidak jemu inemohon kebaikan, dan j{ka mereka ditinpa

malQ[petaka din menjadi putus usa lagi putus harapan. Dan, jika
Kani nerasakan kapadanya sesuatu rahmat dari Ko[nd sesudah dia
ditimpa kesusahan, pastilah dia beTkata, 'Ini adalah hakku, dan aku

tidak yahin bahwa hart kiamat itu akan datang. Dan jika aku
di,kembalikan kapada Tuhanku maka sesungguhnya aku akan

1369Lih./'rabj4/g#r`a#karyaAn-Nuhhas(4/67).



memperoleh kebaikan pada sisiNya.' Maka, Kami benar-benar akan
nemberitakan kepada orang~orang kofir apa yang telah mereka

kerjakan dan akan Kanti rasakan kepada nereka adzab yang keras.
Dan, apabita Kami menberikan nikmat kepada manusiu, ia

bexpaling dan menjauhkan dirt; telapi apabila ia diinpa
AV¢/apef8fro, I"ak¢ I.a b¢7zyck bcrdod!." (Qs. Fushshilat [41]: 49-51)

FirmanAIlahswT,jfj.{s~6¢ce€£±Yg.f'f3.Y€"%a"£J.affdafr

jem%    mejroofro#    ke6cr].faa[ri,"   yakni   tidak   bosan    O/amaazJ%)    untuk
meminta   kebaikan   4J   Kfec[ir   ckebaikan)   di   sini   adalah   harta,
kesehatan, kekuasaan, dan kemuliaan.

As-Suddi  berkata,  "4/  J7®faa#  (manusia)  di  sini  maksudnya

adalchorangkafir.1370»

Ada  yang  mengatakan,  maksudnya  adalah  AI  Walid bin  AI

Mughirah.

Ada yang mengatakan, Utbah dan Syaibch,  anaknya Rabi`ch
dan Umayyah bin ELaf.

Abdullah   RA   membacanya,   "/crcr  };as`cmew  cr/   I.uscrar!2i   mJ.#

d#'a¢`z.cr/mac/(Manusiatidakjemumemohonharta).[37]
':;jl  '23±   c>S    `CDan  jiha   mereka   ditimpa   malapetaha,"

kemiskinan dan penyakit,  #;;a  "Df.a me#/.adz. pwJws ascr,"  dari mh
Allah SWT,  "i;a "£agz. p#f#s fearapcr#, " dari rahmat-Nya. Ada yang
mengatakan:  #j;a  "Dz.cr meny.adl. p%f%S ascl,"  dari pengabulan doa;

1370 Atsar disebutkan AI Mawardi di dalam kitab tafsimya (5/188) dari As-Suddi.
'37]  Qira`ah  ini  ryadz  (aneh).  AI  Farra`,  An-Nuhhas  dan  ulama nahwu  lairmya

menyebutkan baliwa lbnu Mas`ud RA membacanya,  "/aa ycls `flmw  a/ z.usc[a77w  mz.#
dw `crcr`z. b!. a/ *Acri.r. " Qira`ch ini juga dinilai ryadz. Lih. A4cr'a#z. ,4/ gwr`cr7!,  karya AI
Farra` (3/20), dan "cz'crHz. A/ gwr`cr#,  karya An-Nulhas (6/284), dan j4/ „wfoorrc}r A/
Wcr/.;.z, karya lbnu Athiyah (14/ 197), dan ,4/ Bcrfr ,4/ "#A7.!¢ (7/504).



"±j3  "£crg!.  p#fztS   fearcrp¢#,"   dengan  berburuk   sangka  terhadap

Tulannya.

Aidai  yang  "enga!ckant   33£f   C.Dia  mekyadi  putus   asa,"
maksudnya,    putus   asa   dari   tersingkimya   perkara   yang   tidak
menyenangkan  ;ang  menimpa  mereka.   "Lb;i  "Dz.a  meJgivdJ. p#f#s
asa,"    menduga   bahwa    siksaannya   akan   kekal    abadi.    Makna
kesemunya berdekatan.

Firman Allah SWT,  i;`i=J ££3£i "Dcz», /.i.ha K¢z„z. merasczha#
kepadanya    sesuatu   rahmat   dari    Kami,"\   be:r\xpaL   balasan   yang

r\t\enyermgke\FT\ dan kckayzLan>  2=1f '.ASS ±S be, `+Sesudah dia ditipepa

fre£"sczha, " malapetcka, sakit, kesempitan dan kemiskinan,  \if a'ra'

i,C.Pastilah dia berkata,  'Ini adalch hakku'," rITcksndrryal, .Tri sesorfu
yang   kudapati   dari   Allah   karena   keridhaan-Nya   kepadaku.   Dia
berpandangan   Allah   SWT   memberinya   nikmat   sebagai   sebuah
keharusan  dan  kewajiban.  Padahal,  nikmat  yang  diberikan-Nya  itu
adalah   ujian   dan   cobaan  baginya,   agar  jelas   sikap   syukur   dan
sabamya.   Ibnu  Abbas   RA  berkata,   J,  \3±  "J#z.   adaJcr#   feckha,"
maksudnya, ini bagian dari milikku.

€;;=il]'.:iieJ~6L~j>u'J'}iijctj`j±>~6'#a{#i~[j«D"
aku  tidak yakin bahwa  hart  kianat  itu  akan  datang.  Dan jika  aku
dikembalihan   kepada   Tuhan:ha   maha   sesungguhnya   aha   ahan
memperoleh    kebaikan    pada    sisiNya."    Yckni,    sNIg;a.    Lam-nyaL

berfungsi sebagai penekanan mengangankan sebuah anganan dengan
tanpa anal kebaj ikan.

AI  Hasan  bin  Muhammad  bin  Ali  bin  Abi  Thalib  berkata,
"Orang  kafir  mempunyai  dua  angan-angan.  Angan-angan  di  dunia

dengan kata-katanya:    C;;=ili',o':i+g J~ 6L~j>u' j£ ===:j cF'j   "Dcr# /.J.ha
a:ku  dikembalikan  kepada  Tuhairku  maka  sesungguhnya  aha  akan



memperoleh kebaikan pada sisi-Nya. " Angap:angan di akhirat dengan

kata-katanya:  ai.#tji, 6jf3 G:u' gf.6>€# t'f;1? \Zi;    "Kz.ra#);a famJ.
dikembalikan  (ke  dunia)  dan  tidck  mendustakan  ayat-ayat  Tuhan
Kami,   serta   menjadi   orang-orang  yang   beriman,"T372   dan  faatar

katanya:.  Ir±  :I ss± CCAlanghah baiknya  sekiranya dahulu  adalah
tanah."13i3

fl= tL>
'CJ~S '8±SS ..Maka,  kami  benar-benar  akan

memberitakan  kepada  orang-orang  kaftr  apa  yang  telch  mereka
fej`/.crkejt,"   maksudnya,   pastilah   kani   clan   membalas   perbuatan
mereka.  Kalimat  sunpah.  AIlah  SWT  bersumpah  terhadap  orang-
orang  kafir.  ji±; ¥li; ;; r£.i:j`p'   ``Dcr»  aha# Kamz.  rczsaha#
kepada mereka adzab yang keras," yahai syadiid,  adeab yang fud]am
dan bengis.

Firman Allah  SWT,  g±S¥.i G \==i fjs  "Dan,  apo6!.Ja Kam!.
memberihan nikmat kepada ;an;sia. " Ma\£sndnya orang ka;fu.,  Sj€}
tis}fg\6S3  C.Ia  berpaling  dan  mekyauhkan  dirt. "  TbmNI  Albbas  RA

berkata, "Mcksudnya adalah Utbah bin Rabi`ah, Syaibah bin Rabi`ah,
dan Umayych bin Khalaf.  Mereka menjauhi Islam dan menolaknya.
Makna  ayat:    -,+;,G> £<pl  'Da»  me77/.azfAha»  dz.rz.,'  tidak  mau  tunduk
mengikuti yang benar dan bersikap keras terhadap para Utusan Allah
SVI."

Ada yang  mengatakan,   6J' bermakna  /ab¢a `czcJa  (menjauh).
Dikatckan.. na`aituhu dan na`aitu  `anhu na`yaa be:rrnakna. tabaa `adtu
`a#foc/,    saya   menjauh    darinya.    Dan,    `cr#`crztziftz/   /c}#fcr`oa   yakni

`crb 'crdr#fa#  (saya  menjauhkan  dirinya), /ab `acJaa  (maka  menjauhlah

:::8::££;b¥[j§!;23:



dia).   rcI#cra `ww  bemakna  fclbaa `crcJww  (mereka  saling  menjauh).  i4/

A4cfJcrcl `czcl adalah tempat yang j auh. An-Nabighch bersenandung:

Maha harm bagaikan malan yang saya kenal

Walapunsayamenyangkatempatmertyauhdarirmitu|uas]374

Yazid    bin    AI    Qa`qa`     membacanya    demikian:     "7}crcr`a

b[}.cra#].bl.fei"  dengan a/I/ ]375  sebelun hamzah.  Bisa jadi berasal  dari

#aa `a bermakna #crfoz.dha,  bangkit dengan susah payah, dan bisa juga

bemakna ndengan membalik hanzah-nya sesuai dengan makna yang

perfama.`

jfri\ '±1: \:3|[; .CTetapi apebila ia di.tin?pa.ralapetaha," yalmi
menimpanya perkara yang buruk,  c±±£ g~t€: 3#  "A4lcrha  I-G  bcznyczk

berdofl. "   `4rz.z.d7!   bermina   hats!.i.r   @anyck).   Orang-orang   Arab

menyebut panjang (crffe-7lfo"wD dan lebar (a/  `4rc}#) bermakna hatsz.z.r,

banyak.   Dikatakan:    `crffecra/cr  /w/c[crH  fi   cr/   fu/crczm,    seseorang   itu

mempexpanjang   pembicaraannya,    yakni,    banyak    berbicara;    wa
cr `rcld7}a ¢  dw `cra`   (seseorang  itu  memperluas  doanya),  maksudnya

memperbanyaknya.

Ibnu Abbas  RA berkata,  q*; g'¢3 J£  "n4rfu  I.a  ba#);ch
bendocr." Maksudnya, memperbanyak kerendahan hati dan memohon

]374  Bait  syair  ini  ada|ch bagian  dari kumpulan  qasidahnya.  Isinya memuji  An-

Nu`man bin AI Mundzir serta pemohonan maaf kepadanya. Bagian tengahnya:
Memaaifhanya:ngmempurryairasasemisalwanitajalong,makatempatyang

tinggi
Yangjauhtempatrmberdiam,tempatkerendahanmendor?ngr!:g

Mina syair adalal: adzab dan balasan hukumanmu bagaikan malam. Yakni, aku
tidck clan selamat dari hukumarmu walaupun kamu membuat luas jalan untuk lari
dan  menjauh.  Menggunakan  malam  dan  tidak  siang,  sebab,  malam  itu  lebih  liar
in:F7¥%E:±eJJaarhara)!danbyinanA8]d€g¥at.£S£P:£#ahang:r::gj#am¥Z;:,:,dsfembf#aranaar;i:g

disebutkan di dalan raqrj.a A#-Ivaryr hal.134.



bantuan. Ciri-ciri orang-orang kafir, mereka mengenal Tuhannya saat
kesuschandanmelupakannyasaatkelapanganhidup.]376

Firman AIlah:

rfeifi6=.,fu>;-ji=+{,4ifjL£5f,6i=d;;=.:;;jij:
i~£.

]1.

*,g
~uLjf266.tL2Gf.I:fe*©*rp,i£3c+2±

8£##,'ffirfuj>f;+'5i88iiJff#'&;t£
fdj£~y`firj9~t@jcj,i±+,c3*Ty'f©

©ff,€gr,
`` Katakanlah, 'Bagatmana pendapoitmu jika (AI Qur` an) itu datang

dart sisi Allah, kemudian kunu mengingkarinya. Sio[pckah yang
lebi:h sesat dart orang yang selalu berada dala[m penyimpangan

yang jauh?. I Kand akan memperlihatkan kepada nereka tanda-
tanda (kekuasaan) Ko[nd di segala wtlayah buni dan pada diri
mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa AI Qur`an itu
adalah benaT. Tiadakah cukwp bahwa sesungguhnya Tuhanmu

menjadi saksi alas segala sesuatu?. Ingatlah bahwa sesungguhnya
mereka adalch dalan keraguan teutang pertemuan dengan Tuhan
mereka. Ingatlch bahwa sesungguhnya Dia Maha meltputi segala

scs«a[fIA " (Qs. Fushshilat [41] : 52-54)

t376  Atsar  dari  Ibnu  Abbas  ini  disebutkan AI  Mawardi  di  dalam  kitab  tafsimya

(5/189). Dalil pembenarannya a_qalah qrman Allah SWT:   'rii .#: gil-1 j i;€=± \:26
ee;a.Ir^kAifygS  "Maha, apabila mereha naik kapal merekajf£!.f!p#; llah  dengan  memurnikan  kctaatan  kepada-Nya.  Tatkala  Allah

menyelamatkan     mereka     sanpal     ke     darat,     tiba-tiba     mereka     (kembali)
mempersefaifuha# (AJ/chJ. " (Qs. Luqmaan [31]: 32).



Firman  Allah  SWT,   ;±;;a  £   "Kafahaj¢Jch,   'Bcrgrj"a7!a

peJ7c7apcrfm# '."  Maksudnya,  katakan  kepada  mereka  ya  Muhammad,
;£€J;ji  "Bagrz.ma#a pe7zdc[pafro#,"  wahai  masyarakat  musyrik;    cji
6\± ``/.i.ha," AI  Qur`an  ini,  jfi ;: £,4> fi;££= i3 ,4if ±1£ i,t,
C.Datang  dari  sisi Allah,  kemudian harm  mengingkarinya.  Siapahah

};a#g /ebz.rfe ses'cl/." Maksudnya, manusia mana yang lebih sesat, yaitu,
tidak seorang pun yang lebih sesat dari kalian disebabkan permusuhan
dan sikap perpecahan kalian yang berlebihan.

Adayangmengatakan:Firman-Nya:,4fif±l;i,t,6\±=di"/z.ha
datang  dart  sisi  Allah. "  Kembdi  kepajda.  kepada  AI  Kitab  yang

disebutkan pada fiman-Nya:    ¢£g.i c£; l=Zgl:   "re/crfr KCI"!. Gerr.fa#
frepcrdcz   A4wscr  ,4/   Kztcrb,"   (Qs.   Fushshilat   [41]:   45).   Akan  tetapi,

pendapat  yang  pertana  lebih  dekat  kepada  benar,  dan  itu  adalch
pendapat Ibnu Abbas RA.

Firman   Allah   SWT,   i?6S.tj~S.\:kyj£    "Kczmz.   czha#
memperlihatkan  kepade  mereha  tanda-tanda  (kehasaan)  Kawi  di
segrJa  wz./a)/aft  bcjmz.."  Maksudnya,  tanda-tanda  keesaan  dan  qudrat

(kekusaan)  Kani.   t3~6S-tj "Dz.  sear/a  ".Jap;aft  b%m!.. '']377  ¥akni,
kehancuran  bangunan-bangunan  rumah  orang-orang  terdahulu.    ~¢Lj

FrSf CCDan pada dirt mereka sendiri:. Mcksotrya, penyaldi yang
menimpa dirinya.

IbnuZaidberkata,a,6S.fj,"Dz.segrr/awz./ayc}Abwmz.."Tanda-

tandalangit.;r±3;i~d;j"Da#padadJ.„.merefase#d!.rz.."Kejadiandan

perubahan buni."

";;:e:;i;pwe,:;a::t6u",m=;as„e;ua=a:,=maega=e:J!'?"sdY:;,an#im-if4?~:Sja?~
(2514), den Tofsir AI  Mowardi (51\89), dan AI Muharrar AI  Wdyiz (141\99), Tofsir
lbrm Katsir (7/175), Ma'ani AI  Qur`an, kenya, An-IN`]thas (6/285), dan AI Bahr AI
Muhith(11505).



Mujahid   berkata,    r}6§.tj   "Dz.   sear/a   w.Jayclfa   bztmz.. "

Penaklukan  negeri-negeri.  Allah  SWT  memudahkan  urusan  agana
Rasulullch  SAW dan para khalifchnya sewafatnya beliau  serta para

penolong agama-Nya di segala penjuru bumi negeri-negeri timur dan
barat secara umum. Dan, secara khusus penaklukan negeri Barat yang
tidak  bisa  dilakukan  sebelumnya.  Dalan  pada  itu juga  Allah  SWT

menunjukkan bagaimana jumlah pasukan muslim yang sedikit dengan

persenjataan yang  sederhana mampu mengalahkan dan meruntuhkan
kekunsaan-kekuasaan  yang  besar.  Pada  sejumlah negeri  Allali  SWT

juga menampakkan kebesaran-Nya dengan mengangkat orang-orang
yang lemah yang tidck diduga, mampu berkuasa terhadap orang-orang
yangkuatdanmengatursegalaurusannya.;r±;i~L3j"Da#padrdz.w.
mere fro  se#cJz.rz.."  Maksudnya,  penaklukan  kota  Makkah.   Pendapat

inilah   yang   dipilih   oleh   Ath-Thabari.    [378   Demikian   pula   yang

dikatakan AI Minhal bin Amni dan As-Suddi.

Qatadah  dan  Adh-Dhahhak  berkata,   f2GS.i +i  "Dz.  sear/a
wz./eyafr a"mz., " adalah kejadian-kejadian yang menimpa ummat yang

diciptakan  oleh  Allah  SWT;  ;r3:i ~Lj  "Dan  pada  dz.rJ.  mereke
se#c7z.rz.."  Maksudnya, peperangan Badar." Atha`  dan Ibnu Zaid juga

berkata,   fz6S't+i  "Dz.  sear/a  wz.ha};¢A  b"7»z.,"  maksudnya,  penjuru
langit  dan  bumi  berupa  keberadaan  dan  alctivitas  matahari,  bulan,
bintang-bintang,  malan,  siang,  angin,  hujan,  gunin  (ar-rcz `d2f),  kilat

(a/-bcrng),    petir    (crsfe-sfocla `z.gcIJ!),    tumbuh-tumbuhan,    pepohonan,

gunung-gunung, lautan dan lain sebagainya."

D±  dala][][\  Ash-Shihhaah\379..  Al  `Aofaaq  ahalch  an-nawaahi,

daerah.    Bentuk   tunggalnya    `w/g,    `ci/cfq   seperti    `„sr   dan    `wsa"

¢esusahan).   Dikatakan:   rcrjct/w#   `o/crgz.y   dengan   faczmzch   dan  /cr`,

1318 Lib. jami ` AI Bayan (2S14).
1379 Lib. ,4sA-S*j.A4afo ( I / 1446).



yakni, lelaki yang datang dari wilayah-wiayah negeri. Demikian yang
diriwayatkan  Abu  Nashr.   Sebagian  orang  berkata:   `wrfuqJ.y  dengan

d7zcrmmafo   hamzah   dan  /cr`  dan  itu  berdasarkan   qiyas.   Selain  AI

Jauhari, bersyair:

Kami merebuti pertyuru langit dari kalian

Uritukkamikeduabulannyadanbintang-biritangnyayangbersinar'3sO

;r±;{~jj"Damprdrdz.H."erehasendz.H.,"berupapenciptaan
yang  sempuma dan detail pada diri  setiap manusia hingga hikmah-
hikmah   yang   tidak   terbayan8kan,   seperti   penciptaan   saluran   air
kencing  dan  lubang  pembuangan  kotoran.  Setiap  kita  makan  dan
minurn dari satu lubang yang sama, tetapi kemudian keluar dari dua

jalan   yang   berbeda.   Allah   SWT   menciptakan   kedua   mata  bagi
manusia yang bagaikan dua titik air yang bening yang mampu melihat
kejauhan hingga jarak 500 tahun perialanan. Allah SWT menciptakan
bagi  manusia  kedua  telinga  yang  dengannya  mampu  membedakan
berbagai  macan  suara.  Selain  itu  semua,  banyak  lagi  penciptaan-

penciptaan-Nya yang menakj ubkan.

Ada  yang  mengatakan:  ffii ~d,i  "Dc7# pacJa  dz.rz.  mereha
Je#dz.ri.," yckni berupa wujud manusia yang semula setetes mani dan
kemudian mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya,
sebagaimanayangtelahdibahaspadasurahAIMu'minuun.]38]

Ada   yang   mengatakan:   Kalian   akan   melihat   apa   yang
diberitckan  Rasulullah  SAW  berupa  fitnah  dan  berita-berita  yang

ghaib.

'38° Bait syair ini, karya AI Farazdaq, sebagaimana yang tertera di dalam Dtwcr#-

nyi?85i9in.TafsirsurahAiMu'minuun,ayatl2.



A:S!1 '£1 i3t 'if!fi. 6F ..Hingga jel?s bag.i ?ereka. b:h:a Al

gwr`a#   itw  ¢da/aft  beurr. "  Tentang  makna  cr/  focrg  ada  beberapa

pandangan. Perf¢ma,  ia adalah AI Qur`an. Kedwo,  Islam yang dibawa
dan    didakwahkan    oleh    Rasulullah    SAW.    Kefl.err,     apa    yang
ditampakkan   perbuatan    AIlah    SWT   itulch   aJ   Hag.    Kee7%paf,

Mrihammad dialch Rasulullah SAW yang a/ HOG.

±j:fi,±± fsf  «Ttadakah mencu:cu]:i b.aT:.a sesun,gfuh:_::_
r#fra7qmw. "  Lafach  "Rcrbbz.ha"  berada  pada  kedudukan  ra/cl `  selaku

subjek   bagi   kata   keja   Lf|;   ""e#c%fupl.."   Dan,   lafazh   ,'£fi
"SeswJ¢ggr„ny¢  D!.a,"  bada/ dari  lafach "Jtabbz.ke"  dan berada pada

kedudukan rcr/a ` jika ditetapkan lafach " `cr##aftw"  adalah Z7adcr/ atas

kedudukan  lafach  "Rcrbbl.fa",  dan  berada  pada  kedudukan  "cljrw#r

jika ditetapkan sebagai GadaJ dari lafazh "jza6az.fa". Akan tetapi, bisa
juga berada pada kedudukan #asfeab dengan asumsi membuang hunrf
laam. Mdranyii aldalch.. `owalam yalfihim Rabbuha bimaa dallahun
`¢Ja!.riz.   mz.#   fcrwfal.dz.Ai.   (apakah   tidck   cukup   Tuhanmu   yang   telah

menunjukkan kepada mereka dalil-dalil keesaan-Nya).  Sebab,  Allah
SIVT  3± 5C± 8 S ``Menif adi saksi atas segal.a s?s.:?tu:':.,ira
Allah SWT menjadi saksi atas segala sesuatu, maka Allah SWT akan
memberi balasan terhadap segala perbuntan hanba-hanba-Nya.

Ada   yang   mengatakan,   makna   ayat,    =l:i;>  `is1;   +'5f
`.Tiadakah mencukupi bahwa sesungguhnya Tuharmu." Mcksndnya.

siksaan Allah SWT terhadap orang-orang kafir.

Ada   yang   mengatakan,   maksud   ayat,    €l:j;>  L3|;  +'Sf
"Tiadahah    mencuhapi     bahwa    sesungguhnya    Tuharmu."     Yal

Muhammad, sesungguhnya Allah SWT menjadi scksi atas perbuatan-

perbuntan orang-orang kafir.



Ada   yang   mengatakan,   makna   ayat,    =1:;;>  ix;   +'Bi
•.Tiadahah mencukupi bahwa sesungguhnya Tuhanmu," "erj]aidi salKsi

bahwa AI Qur`an itu datang dari sisi-Nya.

Adayangmengatakan,maknaayat,F:§>.'ifi+;;>L315+'Bf

5;i   "Tiadakah cukup  bahwa sesungguhnya Tuharmr at,as  segala
seswcrfzi, " atas apa yang dilakukan hamba-hanba-Nya, £± "meJ?/.adz.
£crdsz.. " ,4s)/-Sy¢foI.i.d bermakna c}J  `4cr/i.in, yang mengetahui,  atau yang

dimcksud adalch persaksian bermakna hadir di tempat menyaksikan.

3*3±,a,-iS):ifjCclngatlchbahwasesungguhnyaTerekaadalah
daJam  heragrcr#,"  maksudnya, flz.  rycl**  @ermakna  keraguan  yang
lebih   dari   makna   mtryczA   -penerjemah);   ;<±;  gtifJ  c±  "re»ffl#g1=EI

pertemuan dengan Tuhan mereha," di althi:rat.

As-Suddi  berkata,  "Ragu  akan hari  kebangkitan."[382   ,'i3£~Y`f
'±± 5CS ;g3;  ..Ingatlch bahwa sesunggthnya Dia Maha _meliput.i

sear/a    se£"afw."    Mcksudnya,    pengetahuannya    meliputi    segala
sesuntu. ) 383 Demikian yang dikatakan As-Suddi.

AI    Kalbi    berkata,    "Kekuasaan-Nya    menguasai    segala
sesuatu."]384   AI   Khaththabi   berkata,   "Dzat  yang   Kekuasaan-Nya
mengusai  semun  makhluk-Nya,  pengetahuan-Nya  meliputi  segala
sesuatLi, dan mencakup semua makhluk."

Lafazh   mzfAz.I.ffo   sering   dipergunckan   untuk   menunjukkan

ancanan. Hakikat maknanya adalah aJ mclaffoafo bz.ha//I. s)/cr!. `z.77 artinya

pengetahun Allah SWT terhadap segala sesuatu, dan segala sesuatu
itu berada kokoh  dalam pengetahuan-Nya.  Asal  lafazhnya,  mcikyz.rfe.

1382  Atsar  dari  As-Suddi  ini  disebutkan  AI  Mawardi  di  dalam  kitab  tafsimya

(5/i!893°AtsardariAs-Suddi,Jbj.a

1384 Atsar dari AI Kalabi, Jbid.



\'

Harakat pada huruf )/4 ` dipindahkan ke hunf fecr` dan }/cr` disukunkan.

DTkatalun..   ahaatha  -  yuhiithu  -  ihaathah  dan  hiithah.  Darirrya,
terbentck kalimat focra 'ztfow ad-dcr¢r  (dinding rumah),  sebab,  dinding

itu  meliputi   dan  mengelilingi  penghuninya.  ,4focrcrf7!crf  cr/  k72clz./zt   bz.

/#/crfl#, ketika sekumpulan kuda mengepung dan mengelilinginya dari
segala arah.  Makna senada dipahani  dari firman-Nya:   £,.;£; i;fS
C.Danhartakekayaarmyadikuasai(dibinasakan)."\38S

1385 Qs. A| Kchfi [18]: 42.


